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REGULAMENTO II TAÇA DA LIGA PORTUGUESA DE GOJU-RYU 

GUIFÕES/MATOSINHOS 

7 e 8 de Abril de 2018 

 

I. Local 

 

A prova vai realizar-se em Matosinhos, no Pavilhão Desportivo 

Municipal de Guifões, Rua de Passos Manuel - Guifões. 

 

II. Data 

 

A prova irá realizar-se nos dias 07 e 08 de Abril de 2018. 

 

III. Inscrições 

 

As inscrições abrem-se às 00:00 horas do dia 01 de Março de 2018 

e encerram às 23:59 horas do dia 31 de Março de 2018. 

 

As inscrições deverão ser feitas no site da Kimura. 

 https://kimura.pt/lpkg  

 

Só são consideradas válidas as inscrições que estejam 

comprovadamente liquidadas até 24 horas após a data do fecho das 

mesmas. 

 

As inscrições exclusivas a membros da LPKG: 

 Inscrição individual 5,00€; 

 Inscrição equipa 10,00€. 

 

Consideram-se inscritos na LPKG os dojos que apresentem a sua 

candidatura até ao encerramento do prazo de inscrições na II Taça 

da Liga. 

 

IV. Seguro 

 

É obrigatório todos os atletas e demais agentes desportivos 

estarem cobertos por um seguro, pelo que a organização, a Liga 

Portuguesa de Karaté Goju-Ryu e as demais entidades envolvidas 

na promoção e organização deste evento estão isentas de todas e 

quaisquer responsabilidades advindas deste evento. 

 

 

 

https://kimura.pt/lpkg
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V. Desenvolvimento 

 

Para aplicação geral aplicam-se os regulamentos da WGKF. 

 

As categorias previstas estão descritas no Artº 10 do Regulamento 

de Ranking da Liga. 

 

As provas de equipa devem contar com os seguintes elementos: 

 

KATA  - 3 participantes; 

KUMITE  - 2 ou 3 Participantes (Podendo competir apenas com dois 

elementos, no entanto caso haja necessidade de um 3º encontro a 

equipa que participa com dois elementos é punida com derrota por 

8-0 nesse mesmo encontro) 

 

O sorteio realizar-se à no dia 03 de Abril de 2018 e será publicado 

online no site da Kimura. 

 

No dia 07 de Abril realizar-se à, a partir das 09:00h a recepção e 

acreditação dos atletas e das equipas que vão participar na II Taça 

da LPKG. 

 

As pesagens serão realizadas 08 de Abril, junto à secção de 

recepção e acreditação de atletas, a partir das 08:00h. 

 

Será contemplada 0,5Kg de tolerância nas pesagens. 

 

Caso o peso na inscrição não corresponda ao peso verificado (já 

com a tolerância contemplada) a correcta inscrição na categoria 

tem um custo suplementar de 2,50€. 

 

Mínimo de 4 pessoas por categoria. Se esse número não for atingido 

os competidores poderão participar na categoria imediatamente 

superior (de peso no caso de KUMITE), se tal não for possível, 

nomeadamente no caso de não existir categoria superior, efectua-

se sistema de liguilha entre os competidores inscritos nessa 

categoria, sendo que a classificação é determinada por maior 

número de vitórias e em caso de empate o maior número de 

bandeiras obtidas, caso o empate subsista, existirá desempate 

direto entre os dois competidores empatados. 

 

É obrigatório todos os treinadores apresentarem-se de fato de 

treino. 

 

Máximo de treinadores permitidos na área é de 1 por cada 5 

participantes, no máximo de 4 por clube/dojo/associação. 
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As chamadas aos tatamis serão efectuadas na área de 

aquecimento. 

 

As protecções do tipo das homologadas pela FNK-P são obrigatórias 

para as modalidades de KUMITE.  

 

Prescrições Especificas da prova 

 

A II Taça da Liga LPKG de acordo com o artigo 5º do Ranking da 

Liga LPKG é de participação obrigatória para que um atleta possa 

ser elegível para representar seleção nacional de goju-ryu e 

participar nos europeus EGKF e mundiais WGKF (ver documento 

de Ranking da Liga). 

 

As KATAS a apresentar para todos os escalões são livres, desde que 

integrem a lista que consta do Anexo A. 

Cada kata só pode ser repetida uma vez desde que de forma 

alternada, não pode ser efetuada a mesma kata em duas rondas 

consecutivas. 

 

[TEAM KATA] – Até Juvenis, inclusive, não necessita de executar 

BUNKAI. 

 

[KUMITE tempos] Individuais: 

Iniciados      60s 

    Juvenis      90s 

    Cadetes, Juniores e Masters 120s 

    Seniores femininos   120s 

    Seniores Masculinos  180s 

 

    Equipa:  

Cadetes, Juniores    120s 

Seniores Femininos  120s 

Seniores Masculinos  180s 

 

Todos os Clubes/Dojos/Associações que fizerem representar um 

árbitro credenciado pela EGKF, WGKF, WKF ou FNKP serão 

beneficiados com o crédito de uma inscrição individual. 

 

VI. Categorias  

 

As categorias são determinadas de acordo com a idade do atleta à 

data da realização do Europeu EGKF a realizar na Maia de 20 a 23 

de Setembro de 2018 na categoria correspondente, ver ANEXO A. 

 

Ou seja, o atleta terá obrigatoriamente de ser inscrito no escalão 
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correspondente à idade que terá no dia 20 de Setembro de 2018 

(inclusive). A divisão dos escalões por graduações não se verifica 

na Taça da Liga, apenas para as competições Europeias e Mundiais. 

 

VII. Arbitragem 

 

Não é permitido que um árbitro possa arbitrar atletas do seu 

clube ou associação, excetuando o caso em que por falta de 

árbitros disponíveis não seja possível cumprir esta regra, contudo, 

o árbitro apenas poderá arbitrar se houver também um árbitro do 

clube ou associação do outro atleta envolvido a arbitrar nesse 

momento. 

Caso não haja essa possibilidade, a prova deverá avançar para o 

combate seguinte, e assim que seja possível deve ser alocado um 

árbitro a esse tatami para que a regra seja cumprida e a prova 

continue normalmente. 

 

Protestos 

 

Todo e qualquer protesto deve ser dirigido ao conselho de 

arbitragem da prova, por escrito e devidamente fundamentado, 

mediante pagamento de valor de caução de 50 eur, que será 

devolvido em caso de ser dada razão ao protesto efetuado. 

O Protesto apenas poderá ser apresentado e devidamente assinado 

por um treinador devidamente acreditado e inscrito na II Taça da 

LPKG. 

 

 

 

Anexo A – Catálogo de Katas 

 

Fukyo kata Dai Ichi Seiunchin  

Fukyo kata Dai Ni  Shisochin  

Fukyo kata Dai San Sanseru  
Taikyoku Shodan Sepai  

Taikyoku Nidan Kururunfa  

Taikyoku Sandan  Sesan  

Gekisai Dai Ichi  Suparunpei  

Gekisai Dai Ni Tensho  
Gekisai Dai San  Sanchin  

Saifa   

 

 

 


