
LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA 
 

NOTA OFICIAL – KATA Virtual 
 

1. DATA/ LOCAL/ HORÁRIOS 

 

A partir do dia 25 de maio através das deliberações aprovadas na Reunião Técnica. 
 

ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO!!!!!! 
 

2. REUNIÃO TÉCNICA 

 
A reunião técnica será realizada no dia 25 de maio, às 20 horas pelo Sistema de Reunião Google Meet. 

 

Será enviado o link de participação na Reunião para os atletas participantes.  
 

3. REGULAMENTO 

 
INSCRIÇÕES: 

 
Cada entidade pode inscrever um número ilimitado de atletas. 

 

NÃO HÁ LIMITE DE INSCRITOS 
 

Poderão participar do referido evento ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS e CURSANDO 
REGULARMENTE em INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR no ESTADO de SÃO PAULO, que 

estejam CURSANDO e FREQUENTANDO GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO, 

DOUTORADO, PÓS DOUTORADO durante o ANO CORRENTE.  
 

 
DAS CATEGORIAS 

 

As categorias serão divididas em categorias principais (2º Kyu e acima) e categorias de Base (até 3º Kyu). 
 

Os atletas deverão participar dentro de suas respectivas categorias. 
 

CATEGORIAS PRINCIPAIS (2º Kyu e acima) 

 
01 Kata Individual Masculino Regras WKF 

02 Kata Individual Feminino Regras WKF 

CATEGORIAS DE BASE (até 3º Kyu) 

03 Kata Individual Masculino WKF Adaptadas – Kata Básico 

04 Kata Individual Feminino WKF Adaptadas – Kata Básico  

CATEGORIAS PCD 

05 Kata Individual Masculino Regras WKF 

06 Kata Individual Feminino Regras WKF 

 

 
DAS PROVAS DE KATA 

 
Nas categorias de base (até 3º kyu) o atleta deverá apresentar kata básico. 
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Nas categorias principais (2º kyu e acima), será aplicada as regras oficiais da WKF. 
 

Tabela de Kata (básicos) para os códigos: 03 masculino / 04 feminino  

HEIAN 1-5 SHINSEI 

PINAN 1-5 SAIFA 

FUKYGATA 1-2 KIHON TSUKI KATA 

GEKISAI (GEKSAI) 1-2 TAIKYOKU GEDAN ICHI 

ITOSU ROHAI 1-3 NAIHANSHIN SHODAN 

 

 
DOS UNIFORMES EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 
Para as provas de Kata os atletas deverão se apresentar de Karate-gui branco, e a faixa de deverá ser a da 

graduação do atleta. 
 

Os atletas que não se apresentarem conforme determina os artigos acima, serão desclassificados. 

 
DA CONTAGEM DE PONTOS 

 
A Competição será realizada em rodada única, pelo sistema de notas. 

 

No caso de empate na somatória geral de pontos: 
 

a) será campeã a ENTIDADE que possuir maior número de medalhas de ouro; 
b) o maior número de medalhas de prata;  

c) o maior número de medalhas de bronze. 
 

A contagem de pontos será da seguinte forma:  

 

Pontos por classificação 

1º Lugar 15 Pontos 

2º Lugar 07 Pontos 

3º Lugar 03 Pontos 

 

PREMIAÇÃO:  

 
Serão entregues medalhas para os 02 (DOIS) primeiros colocados. 

 
A organização disponibilizará um certificado digital em alusão ao evento para os 02 (DOIS) primeiros 

colocados. 

 
Regras: 

 
O regulamento e critérios de avaliação serão os mesmos utilizados pela WKF, juntamente com o 

Regulamento Geral de Competições da Liga Universitária Paulista no ano corrente. 
 

– O Kata deverá ser realizado em ambiente residencial, podendo ser feito dentro de casa, garagem e 

quintal. Caso o atleta não possua espaço em casa o mesmo poderá gravar o kata em frente sua residência 
na rua; 

 
– O uso de tatame está expressamente proibido, bem como a gravação ser feita no ambiente de academia 

ou quadra; 

 
– O uso de tênis (outros sapados) só será autorizado em casos de kata realizado em piso de cimento ou 

asfalto; 



LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA 
 

 
 – O vídeo deverá ser gravado de frente, com a imagem fixa, o vídeo gravado lateralmente ou na diagonal 

será desclassificado;  
 

 – Saliente-se que é de responsabilidade do atleta, a escolha do kata para que caiba no campo de filmagem 
da câmera, tendo em vista que a mesma tem que ficar imóvel, bem como, a identificação legível do nome 

do atleta, sua categoria, Instituição de Ensino, e o nome do kata sob pena de ser desclassificado; 

 
 – É expressamente proibido o uso de vídeo, usado anteriormente em outros campeonatos virtuais, sob pena 

de desclassificação; 
 

 – Cabe ao técnico ou atleta, se certificar que o tamanho do vídeo seja suficiente para ser postado em 

formato único, não serão aceitos vídeos desmembrados, bem como, a configuração da câmera, para não ter 
vídeos em formato espelhado, nos dois casos, o atleta será desclassificado; 

 
Disposições Gerais: 

 
Será criado um grupo de Whatsapp onde realizaremos as postagens da listagem de inscritos para as 

conferências, a apresentação dos kata e divulgação das notas, com a presença dos familiares, atletas, 

técnicos, árbitros e diretores; 
 

– As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail ligapaulista@ligapaulista.com até dia 22 de maio às 15 
horas, SEXTA-FEIRA, sendo de total responsabilidade das entidades, a inscrição de seus atletas; 

 

– Previamente a realização dos torneios, haverá um Congresso Técnico onde as entidades deverão fazer-se 
presentes na pessoa de um responsável, para eventuais esclarecimentos.  

 
– Só serão aceitas reivindicações dos responsáveis das entidades que estiveram presentes no Congresso. 

 
– As ocorrências ou assuntos que não estejam descritos ou omissos, nesse regulamento, serão analisados 

em Congresso Técnico e no dia do torneio pela Comissão Organizadora do evento, juntamente com a 

Comissão de Arbitragem; 
 

– Na data do evento não serão aceitas inscrições, nem tão pouco modificação de categoria; 
 

A inscrição no evento significa que as entidades estão de acordo com o regulamento. 

 

4. PROCEDIMENTOS para INSCRIÇÕES 

 

O período de inscrições ocorrerá entre os dias 18 e 22 de maio. 
 

Todas as entidades ou atletas responsáveis pelas inscrições deverão efetuá-las o mais breve possível. 
 

TAXAS de PARTICIPAÇÃO para as ENTIDADES – R$ 30,00 por atleta 

 
As TAXAS de PARTICIPAÇÃO deverão ser pagas no momento do envio da ficha de inscrição. 

 
Os depósitos podem ser feitos na Conta Corrente da Liga Paulista: 

 

Liga Esportiva Universitária Paulista 
CNPJ 07.263.223/0001-90 

 
Banco Itaú 

Agência – 3129 
Conta Corrente – 22.030-1 

 

 

mailto:ligapaulista@ligapaulista.com
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Responsável Técnico do evento será o Professor Homar Fayçal, no telefone (11) 9 8561-6218. 
 

Responsável Arbitragem do evento será a Professora Simone Reis, no telefone (19) 9 9851-5494. 
 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 

O Cadastro do Participante deverá ser providenciado de acordo com as normas de participação disponível no 
site da LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA (www.ligapaulista.com). 

 
 

Maiores informações: 

 
Liga Universitária Paulista 

(11) 9 4794-7778 
www.ligapaulista.com  

ligapaulista@ligapaulista.com  
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