
ORGANIZAÇÃO: APOIOS:



É com enorme prazer que o NKSL e a FNKP o convidam para participar na 4ª edição do Open 
de Lisboa de Karate, que se irá realizar nos dias 16 e 17 de Novembro 2019.

Lisboa vai receber uma vez mais um grande Campeonato de Karate, com a expectativa de 
receber alguns dos principais Karatecas portugueses e internacionais.

O NKSL e a Federação Nacional estão orgulhosos por organizar esta competição WKF e o 
comité organizador realizará os possíveis para oferecer as melhores condições aos 
participantes, tornando este evento um momento memorável.

Esperamos encontrá-lo no Open de Lisboa!

CONVITE

Carlos Silva
Presidente Federação

Nacional Karate - Portugal

Joaquim Fernandes
Árbitro Internacional

Joaquim Gonçalves
Seleccionador

Nacional Portugal

Hugo Pedro
Diretor NKSL

Organizador Karate 
Open de Lisboa



A CIDADE
Lisboa é a capital e a maior cidade de Portugal, com uma população de cerca de 2.7 milhões
de pessoas.

Lisboa é reconhecida como uma cidade global tendo em consideração a sua importância a 
nível financeiro, artístico e cultural sendo um dos principais destinos turísticos a nível 
Europeu.

Lisboa é uma das cidades mais antigas do mundo e a mais antiga da Europa Ocidental, 
sendo anterior a outras grandes cidades europeias como Londres, Paris e Roma. Júlio Cesar 
nomeou a cidade um municipium chamado Felicitas Julia, acrescendo ao nome Olissipo. For 
dominada por uma série de tribos germânicas durante o século V, sendo capturada pelos 
Mouros no Século VIII. Em 1147, os Cruzados liderados por Afonso Henriques
reconquistaram a cidade e tornando-a desde então um dos principais centros politicos, 
económicos e culturais a nível Europeu.



CONTACTOS ORGANIZAÇÃO

NÚCLEO KARATE SHOTOKAN LISBOA

Telefone: +351 91 879 88 54

E-mail : info@karateopenlisboa.pt

Informação do evento:

www.facebook.com/karateopenlisboa

www.sportdata.org

http://karateopenlisboa.pt
http://www.facebook.com/karateopenlisboa
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php%3Factive_menu=calendar&vernr=2458


LOCAL E DATA

LOCAL
Pavilhão Municipal Casal Vistoso

Portugal – Lisboa

Rua João da Silva 1900 - 271 Lisboa

DATA
O Evento será realizado nos dias 16 e 17 de Novembro de 2019

§ 16 de Novembro – Provas Kata & Kumite Cadete, Júnior e Sénior

§ 17 de Novembro– Provas Kata & Kumite Infantil, Iniciado e Juvenil



TRANSPORTE

METRO
O Metro de Lisboa é o sistema de metro de 
Lisboa, Portugal. A partir de 2016 as quatro 
linhas de metro têm um total de 43,2km de 
percurso e servem 55 estações.

AEROPORTO
Aeroporto da Portela, também conhecido como Aeroporto de 
Lisboa é um aeroporto internacional localizado na cidade de 
Lisboa, capital de Portugal.

https://www.metrolisboa.pt/
http://www.ana.pt/pt-PT/Paginas/Homepage.aspx


MAPA DO EVENTO

PUBLICO

1 2 3

4 5 6

MESA CENTRAL

REGISTO

BALNEÁRIOS
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BAR

PAVILHÃO DESPORTIVO

ENTRADA

ZONA ESPERA 
COMPETIDORESPÓ

DI
O

ZONA 
AQUECIMENTO



ACREDITAÇÃO
§ Todos os competidores, árbitros, treinadores e oficias de mesa têm de se registar

utilizando o seguinte sistema online www.sportdata.org

§ Em caso de dúvida relativa aos registos online, é favor contactarem directamente
a equipa de software da sportdata através do seguinte email 
info@karateopenlisboa.pt

§ Clubes / equipas / federações são responsáveis pela qualidade dos registos
efectuados. Só serão possíveis alterações dos registos online até ao dia 2 de 
Novembro de 2019.

§ A acreditação oficial será feita no local do evento nas seguintes datas:
§ 6ª feira - 15/11/2019 – das 18:00 às 22:00

§ Sábado - 16/11/2019 – das 8:00 às 10:00 e das 12:00 às 14:00 

§ Domingo - 17/11/2019 – das 8:00 às 10:00 e das 12:00 às 14:00 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php%3Factive_menu=calendar&vernr=2458
http://karateopenlisboa.pt


CATEGORIAS KATA

KATA MASCULINO KATA FEMININO
Infantil (-10 anos) Infantil (-10 anos)
Iniciado (10-11 anos) Iniciado (10-11 anos)
Juvenil (12-13 anos) Juvenil (12-13 anos)
Cadete (14-15 anos) Cadete (14-15 anos)
Júnior (16-17 anos) Júnior (16-17 anos)
Sénior (+18 anos) Sénior (+18 anos)



CATEGORIAS KUMITE
KUMITE MASCULINO KUMITE FEMININO
Infantil (-10 anos) -25 Kg Infantil (-10 anos) -25 Kg
Infantil (-10 anos) +25 Kg Infantil (-10 anos) +25 Kg
Iniciado (10-11 anos) -35 Kg Iniciado (10-11 anos) -40 Kg
Iniciado (10-11 anos) -45 Kg Iniciado (10-11 anos) +40 Kg
Iniciado (10-11 anos) +45 Kg Juvenil (12-13 anos) -50 Kg
Juvenil (12-13 anos) -45 Kg Juvenil (12-13 anos) +50 Kg
Juvenil (12-13 anos) -55 Kg Cadete (14-15 anos) -47 Kg
Juvenil (12-13 anos) +55 Kg Cadete (14-15 anos) -54 Kg
Cadete (14-15 anos) -52 Kg Cadete (14-15 anos) +54 Kg
Cadete (14-15 anos) -57 Kg Júnior (16-17 anos) -48 Kg
Cadete (14-15 anos) -63 Kg Júnior (16-17 anos) -53 Kg
Cadete (14-15 anos) -70 Kg Júnior (16-17 anos) -59 Kg
Cadete (14-15 anos) +70 Kg Júnior (16-17 anos) +59 Kg
Júnior (16-17 anos) -55 Kg Sénior (+18 anos) -50 Kg
Júnior (16-17 anos) -61 Kg Sénior (+18 anos) -55 Kg
Júnior (16-17 anos) -68 Kg Sénior (+18 anos) -61 Kg
Júnior (16-17 anos) -76 Kg Sénior (+18 anos) -68 Kg
Júnior (16-17 anos) +76 Kg Sénior (+18 anos) +68 Kg
Sénior (+18 anos) -60 Kg
Sénior (+18 anos) -67 Kg
Sénior (+18 anos) -75 Kg
Sénior (+18 anos) -84 Kg
Sénior (+18 anos) +84 Kg



INSCRIÇÕES

§ As inscrições terão o valor de:

§ 15€ por cada categoria individual até ao dia 30/09/2019

§ 20€ por cada categoria individual desde 01/10/2019 até 02/11/2019

§ 5€ por cada treinador

§ O pagamento poderá ser feito por:

§ Transferência bancária

§ IBAN - PT50 0018 000326292284020 19

§ Paypal

§ info@nksl.org

§ Os comprovativos de pagamento deverão ser enviados para 
info@karateopenlisboa.pt para confirmação da inscrição

http://karateopenlisboa.pt


PESAGENS

§ As pesagens serão realizadas nos seguintes horários

§ 6ª feira - 15/11/2019 – das 20:00 às 22:00

§ Sábado - 16/11/2019 – das 9:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00

§ Domingo - 17/11/2019 – das 9:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00

§ Todas as pesagens serão realizadas até 1 hora antes do início de cada prova 
numa sala específica para o efeito

§ Será dada uma tolerância de 1kg com o karate gi vestido

§ Caso o atleta se encontre fora do peso para que estava inscrito, poderá pagar 
um valor adicional de 10€ e inscrever-se no escalão correto desde que esta 
troca seja feita no dia anterior à sua prova (ou seja, os competidores que 
compitam Sábado, poderão alterar o seu escalão nas pesagens de 6ª feira e 
os competidores que compitam Domingo poderão alterar o seu escalão nas 
pesagens de 6ª ou de Sábado).



REGRAS DE COMPETIÇÃO

§ Regras actuais FNKP/WKF – Serão aplicadas as regras da WKF para todas as categorias – Consulte o 
documento disponível no seguinte link – Regulamento Geral Provas FNKP

§ Mínimo de 6 pessoas por categoria. Se esse número não for atingido os competidores serão colocados na 
categoria acima. No caso da categoria com número inferior a 6 competidores ser a dos competidores mais 
pesados, esta será junta com a categoria de peso anterior.

§ É obrigatório os treinadores apresentarem-se de fato de treino.

§ Máximo de 1 treinador por cada 5 participantes – máximo 6 por clube & idade mínima de18 anos

§ O acesso à área de competição só será permitido com a apresentação da acreditação oficial do evento e apenas 
durante a competição do seu atleta. 

§ Não serão permitidos sacos de desporto na zona de competição

§ O colete é recomendado para todas as categorias.

§ A recolha de fotografias ou vídeo na área de competição só será permitida às pessoas 
que se registem para o efeito

§ Não é permitido público na área de competição.

§ As chamadas serão todas realizadas na Sala de Aquecimento

http://www.fnkp.pt/wp-content/uploads/2019/10/Regulamento_Geral_Provas_30Jul19_OK.pdf


REGRAS DE COMPETIÇÃO - KATA
U10 U12 U14

Katas Básicos da Lista Oficial WKF:
Heians (1-5)
Gekisai (1-2)
Pinans (1-5)

- Katas Básicos da Lista Oficial WKF
Goju Ryu
Shisochin, Seiyunchin/Seienchin, 
Sanseru; 
Shito Ryu 
Seienchin/Seiyunchin, Bassai-Dai, Jion;
Wado Ryu
Kushanku,Chinto, Wanshu
Shotokan 
Bassai-Dai, Jion, Enpi; 

Kata:
Da lista oficial da WKF

Os competidores terão que apresentar
no minímo duas (2) katas básicas
diferentes da Lista Oficial da WKF, 
alternadamente em cada
volta/eliminatória.

Os competidores terão de apresentar
na primeira volta (eliminatória) uma (1) 
kata básica da Lista Oficial da WKF.

A partir da Segunda (2ª) volta pode
fazer katas da lista acima do estilo
referido.

A partir da quarta (4ª) volta
(eliminatória) poderão repetir katas, 
desde que diferentes dos 
anteriormente executados e apenas
uma vez.

Os competidores terão que apresentar
nas três (3) primeiras voltas
(eliminatória) katas diferentes da Lista
Oficial da WKF.

A partir da quarta (4ª) volta
(eliminatória) poderão repetir katas, 
desde que diferentes dos 
anteriormente executados e apenas
uma vez.

NAS RESTANTES CATEGORIAS APLICAM-SE AS REGRAS FNKP/WKF



HORÁRIO

Atenção!
§ Este horário poderá sofrer alterações consoante o número de inscrições no evento. 

§ A organização compromete-se a não alterar os dias das provas de acordo com o apresentado 
em cima.

§ O horário definitivo e detalhado será divulgado na semana anterior à competição. 

§ Os sorteios serão gerados no dia anterior à competição respetiva.

ESCALÕES HORÁRIO PREVISTO
Kata Cadete, Júnior e Senior Sábado (16/11) 09:00 - 12:00
Kumite Cadete, Júnior e Senior Sábado (16/11) 13:00 - 19:00
Kata Infantil, Iniciado e Juvenil Domingo (17/11) 09:00 - 12:00
Kumite Infantil, Iniciado e Juvenil Domingo (17/11) 13:00 - 17:00



BILHETES

§ É necessário adquirir bilhete para qualquer espectador, 
excepto atletas e treinadores.

§ Os bilhetes serão vendidos no pavilhão.

§ Preço do bilhete:
§ 2 dias – 3€

§ Dia inteiro (Sábado ou Domingo) – 2€



PRIZE MONEY

Será atribuído ao vencedor de cada categoria um Prize
money de acordo com a seguinte tabela:

Todos os prémios serão atribuídos em formato de voucher válido 
em material desportivo do patrocinador respetivo

ESCALÃO PRIZE MONEY
Infanti (-10 anos) 20 €
Iniciado (10-11 anos) 20 €
Juvenil (12-13 anos) 20 €
Cadete (14-15 anos) 20 €
Júnior (16-17 anos) 30 €
Sénior (+18 anos) 50 €



CONTACTOS GERAIS

§ Polícia e número de emergência – 112

§ Hospital mais próximo: 
§ Hospital Santa Maria
§ Morada - Av. Prof. Egas Moniz
§ Número Telefone - 21 780 5000



ORGANIZATION: SUPPORTED:


