CIRCULAR NÚM.: 13/22
ASSUMPTE:

FEDERACIÓ CATALANA DE KARATE i D.A.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KYUS KATA I KUMITE
BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL I JUVENIL DE KARATE

DIA:

Dissabte 28 de maig de 2022.

LLOC:

PAVELLÓ D’ESPORTS MIQUEL POBLET
C/ Camí de la Font Freda, 3.
-MONTCADA I REIXAC-

HORARI:

Entrada de competidors:
De 08.15 h. A 08.30 h.
Inici de la competició:
A les 09.00 h.
(es realitzarà de manera esglaonada)

Un cop es realitzi el sorteig, es comunicarà als club l’horari d’entrada de cada
categoria.
INSCRIPCIONS:
L’últim dia per a realitzar la inscripció serà el divendres 20 de maig a les 13:00 h.
Les inscripcions s’hauran de realitzar mitjançant el programa de les llicències.
L’edat del competidor el dia de la competició serà la que determini la
categoria.
SORTEIG:
Es realitzarà en la secretaria de la FCK el dimarts 24 de maig a les 10:00 h.
L’albarà de participació haurà d’estar abonat abans del dia del sorteig.
En el cas de produir-se qualsevol canvi des de la data d’inscripció fins la data
del sorteig, s’haurà d’abonar 10 € per canvi.

-

Benjamí mixta
Aleví masculí
Aleví femení
Infantil Masculí
Infantil Femení
Juvenil Masculí
Juvenil Femení

KATA ( MÀXIM 3 COMPETIDORS PER KYU )
menys de 8 anys
groc, taronja, verd i blau.
8 i 9 anys
groc, taronja, verd, blau i marró
8 i 9 anys
groc, taronja, verd, blau i marró
10 i 11 anys
groc, taronja, verd, blau i marró.
10 i 11 anys
groc, taronja, verd, blau i marró.
12 i 13 anys
groc i taronja, verd i blau, marró i negre.
12 i 13 anys
groc i taronja, verd i blau, marró i negre.

KUMITE ( MÀXIM COMPETIDORS 3 PER PES )
- INFANTIL FEMENÍ
- INFANTIL MASCULÍ
Edat: 10 i 11 anys
Edat: 10 i 11 anys
a) taronja i verd
a) taronja i verd
b) blau i marró
b) blau i marró
Pes: -35 KG, -40 KG, +40 KG
Pes: -38 KG, -43 KG, +43 KG

-JUVENIL FEMENÍ
Edat: 12 i 13 anys.
Categories:
a) taronja i verd.
b) blau, marró i negre.
Pes: -40 KG, -47 KG i +47 KG.

- JUVENIL MASCULÍ
Edat: 12 i 13 anys.
Categories:
a) taronja i verd.
b) blau, marró i negre.
Pes: -45 KG, -55 KG i +55 KG.

REGLAMENTS DE KATA
- Benjamí Mixta Groc-Taronja: 1a eliminatòria es realitza un kata; en segona
eliminatòria es realitza un altre. En les eliminatòries següents es podrà repetir kata
però mai el realitzat en la eliminatòria anterior.
Katas a realitzar: 1r i 2n Heian o Pinan, Takiokus, Fujuikata, Gekisai Dai Ich,
Gekisai Dai Ni.
- Benjamí Mixta Verd-Blau: 1ª eliminatòria un kata. En eliminatòries
següents dos katas diferents, no es pot repetir l’últim kata realitzat. No es podrà
tornar a realitzar el kata de la 1ª eliminatòria.
Katas a realitzar: 1r, 2n, 3r i 4t heian o Pinan, Takiokus, Fukuikata, Gekisai Dai Ich,
Gekisai Dai Ni, Gekisai Dai San.
- Aleví groc:
1a eliminatòria un Kata; 2na eliminatòria un altre Kata. En
eliminatòries següents es podrà repetir Kata però mai la realitzada en la
eliminatòria anterior.
Katas a realitzar: 1r i 2n Hehian o Pinan, Takiokus, Fukuikata, Gekisai Dai Ich,
Gekisai Dai Ni.
- Aleví taronja:
1ra eliminatòria un Kata. Eliminatòries següents dos Katas
diferents, no es pot repetir l’últim Kata realitzat. No es podrà tornar a realitzar el
Kata de la 1ra eliminatòria.
Katas a realitzar: 1r,2n, 3r i 4t Hehian o Pinan, Takiokus, Fukuikata, Gekisai Dai
Ich, Gekisai Dai Ni, Gekisai Dai San.
- Aleví verd:

Mateixa normativa que els taronges.

- Aleví blau, marró: Es treballaran en les diferents eliminatòries Katas bàsics
No es pot repetir cap Kata.
- Infantil groc:

Mateixa normativa que els alevins.

- Infantil taronja:

Mateixa normativa que els alevins.

- Infantil verd:

Mateixa normativa que els alevins.

- Infantil blau i marró: Es realitzaran en les diferents eliminatòries Katas bàsics.
No es pot repetir cap Kata. A la final es podrà realitzar Kata superior de la llista
oficial.
- Juvenil groc i taronja: 1ra eliminatòria un Kata. En les següents eliminatòries
dos Katas diferents. No es pot repetir l’últim Kata realitzat.
Katas a realitzar: 1r, 2n, 3r i 4t Hehian o Pinan, Takiokus, Fukuikata, Gekisai Dai
Ich, Gekisai Dai Ni, Gekisai Dai San.
- Juvenil verd i blau: Es realitzarà un Kata en cada eliminatòria. No es pot repetir
Kata en cap eliminatòria. Katas a realitzar: Bàsics
- Juvenil marró i negre: En la 1ra, 2na i 3ra eliminatòries es realitzaran Katas
bàsics. En les eliminatòries següents es podran realitzar Katas superiors de la llista
oficial sense poder repetir cap Kata.
-Els alumnes de l’estil Goshin-do, realitzaran els katas segons la seva llista oficial
de l’estil recollida en aquesta federació
PROTECCIONS OBLIGATÒRIES:
Segons normativa d’arbitratge de la F.C.K. i D.A.
NOTES:
 En la categoria de Kumite, s’arbitrarà segons l’actual reglament de la
F.C.K.


No es podran inscriure els competidors que hagin participat en el
Campionat d’Espanya Benjamin, Aleví, Infantil i Juvenil 2022.



Els competidors hauran d’abonar una quota de participació de 8 €. El
coach també haurà d’abonar aquesta quota.



El màxim de coach que es podran inscriure és de cinc per club.



No es podrà duplicar la participació. El competidor que surti en Kata no
ho podrà fer en Kumite.

JOSEP BOSCH i ESPINALT, President de la F.C.K.
Barcelona, 26 de abril de 2022

