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REGULAMENTO 
 

“27ª COPA SÃO PAULO DE KARATE INTERESTILOS” 
LOCAL – GINÁSIO DO IBIRAPUERA 
DIA 20 DE SETEMBRO DE 2.020 
INÍCIO – 09:00 HORAS  
 
Caros Professores: 
 

  No próximo dia 20 de Setembro realizaremos a nossa “27ª Copa São Paulo de Karate 
Interestilos” no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo, (Ginásio grande,o redondo). 

 
  Após 06 meses de distanciamento e isolamento, realizaremos este grande evento de KATÁ 
INDIVIDUAL com a estrutura que CBKI e FPKI sempre ofereceram aos seus filiados, além de uma 
maravilhosa premiação de medalhas e troféus. Este evento valerá pontuação dobrada para o Ranking 
2.020. 

 
  Conseguimos aprovar junto às autoridades sanitárias do Estado e do Município de São Paulo o 
nosso PROTOCOLO DE RETOMADA DE ATIVIDADES que deverá ser seguido à risca em relação aos 
cuidados higiênicos e de segurança para todos os participantes e acompanhantes essenciais. 

 
  Solicitamos aos professores responsáveis pelas academias, que orientem muito bem seus 
alunos sobre as recomendações que vamos lhes passar agora, assim não teremos nenhum problema 
referente à pandemia e à saúde de todos. 

 
27ª COPA SÃO PAULO DE KARATE INTERESTILOS  
LOCAL – GINÁSIO DO IBIRAPUERA 
DIA - 20 DE SETEMBRO DE 2.020 
INÍCIO – 09:30 HORAS 

1 ENTRADA - Todos os participantes deverão se apresentar no PORTÃO 12 do Ginásio com 

máscara a partir das 8:00 horas da manhã, horário que o portão estará aberto. 

2 SAÍDA - A SAÍDA do Ginásio será obrigatória pelo PORTÃO 09 devidamente identificada no 
local. 

 
3 Todos que adentrarem no Ginásio terão a temperatura checada por nossa equipe médica, 

(caso alguém apresente temperatura acima de 37,8º não poderá adentrar o ginásio ou permanecer 

nas proximidades, deverá procurar um posto médico mais próximo) 

 

http://www.fpki.com.br/
mailto:fpki@fpki.com.br


FEDERAÇÃO PAULISTA DE 
KARATÊ INTERESTILOS 

Filiada à CBKI - Confederação Brasileira de Karatê Interestilos  
WUKF - World Union of Karate-Do Federations 

CNPJ (MF) – 97.353.122/0001-01 
CCM - 2.247.647-4 

Rua Gal. Asdrubal da Cunha nº 768 – Sala 03 – Conj Comercial Arpoador 
Jd. Arpoador – SP -  Brasil – CEP. 05577-000 

Fones – Fax - (5511) 96388.1110 - 3078.6014 – 3168.7249 – 3078.1369 

www.fpki.com.br – email – fpki@fpki.com.br 
 

 

 

 

 

 

4 Todos deverão estender as mãos para higienização com álcool em gel ou álcool líquido 70%, 

deverão esfregar as mãos ali mesmo em frente nossa equipe médica em seguida pisará com 

os calçados num tapete úmido com hipoclorito de sódio e depois num outro tapete seco. 

5 Todos os atletas participantes deverão portar seu FRASCO de álcool em gel, sua MÁSCARA (2 

ou mais se possível) e seu PAR DE MEIAS para adentrarem às áreas de tatame 

6 Todos os atletas deverão adentrar nos tatames vestidos de meias. 

7 Todos os atletas deverão vir de casa vestidos com seu KIMONO, caso queiram se trocar no 

Ginásio, deverão vir com um shorts por baixo da roupa, tudo facilitado para somente 

vestirem o kimono por cima deste. 

8  TODOS OS VESTIÁRIOS estarão fechados por ordem sanitária COVISA, podendo utilizar 

somente os sanitários. 

9 Todos os participantes receberão seu KIT LANCHE e sua GARRAFA DE ÁGUA 500 ML logo na 

entrada do ginásio, em hipótese alguma deverá ser compartilhada com outras pessoas, se 

acabar sua água, providenciaremos outra garrafa. 

10 A organização do evento irá separar as cadeiras nas arquibancadas com distanciamento 

mínimo exigido pela COVISA e todos deverão obedecer e respeitar rigorosamente as 

demarcações. 

11 Evitem levar acompanhantes, no máximo uma pessoa por atleta para evitarmos 

aglomerações. 

12 Não teremos o tradicional Desfile de Abertura, todos deverão chegar no ginásio e tomar seus 

assentos pré-determinados e aguardar a chamada de sua categoria no Telão de LED 

especialmente para isso. 

13 A partir da 09:30 HORAS em ponto, quando chamados, os ATLETAS e ÁRBITROS deverão 

apresentar-se em seu devido tatame, VESTIDOS COM MEIAS NOS PÉS, máscara e portando 

seu frasco de álcool em gel durante todo o evento. 
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14 Estarão em disputa somente as Categorias de KATÁ INDIVIDUAL e KATÁ MISTO 

15 A organização do evento manterá garrafas de álcool em cada mesa de controle e após cada 

categoria finalizada, higienizará o tatame com hipoclorito de sódio. 

16 Os árbitros deverão higienizar –se a cada mudança de categoria. 

17 Nossa equipe médica estará durante todo o tempo à disposição dos participantes e 

acompanhantes para qualquer atendimento emergencial. 

18 Após o encerramento de cada categoria, serão anunciados os 4 primeiros classificados, os 

quais deverão se apresentar no pódio para receberem a premiação, em seguida deverão se 

retirar da área de competição e voltarem para suas casas, ou aguardar seus amigos e equipe 

nas arquibancadas, retirando-se em seguida. 

19 Nosso evento terá a duração máxima 5 horas, portanto ficarão pouco tempo dentro do 
ginásio.  

20 A Equipe de Segurança do evento estará vigilante para que ninguém retire sua máscara 

dentro do ginásio, não podemos estragar o que conquistamos e a confiança da COVISA em 

nosso PROTOCOLO de segurança sanitária. 

21 KATÁ MISTO CBKI – Os 04 atletas classificados nas Categorias número 83 até 94 – Masculino e 

Feminino, deverão aguardar a chamada para disputa do Katá Misto competirão entre si. O 

campeão ou campeã receberá 01 troféu e os outros a medalha. 

22 KATÁ MISTO CONTATO – Os 04 atletas classificados nas Categorias número 73 até 83 – Masculino 

e Feminino, deverão aguardar a chamada para disputa do Katá Misto competirão entre si. O 

campeão ou campeã receberá 01 troféu e os outros a medalha. 

23 Nossos 04 eventos programados para os meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 

DEZEMBRO, valerão pontuação para o RANKING ESTADUAL FPKI, os Campeões e Vice 

Campeões de cada categoria contarão pontuação e no mês de Dezembro durante o 27º Zonal 

Sul Sudeste de Karatê Interestilos, receberão o Prêmio MELHORES DO ANO 2.020, as 10 

Academias que mais pontuarem nos 04 eventos, também receberão seus troféus. 
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