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FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA 2019
GRUPOS, CHAVES E INFORMAÇÕES
KATA SÊNIOR (MASCULINO E FEMININO)
Abaixo você encontrará os grupos e informações relevantes para a
Final do Campeonato Paulista - Kata Sênior Kyu Acima. Pedimos que
acompanhe o texto até o final.
MASCULINO (4 KATAS PARA SER CAMPEÃO)

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

FEMININO (4 KATAS PARA SER CAMPEÃ)

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

SOBRE A COMPETIÇÃO
KATA SÊNIOR (MASCULINO E FEMININO)
Para bom andamento destas categorias, seguem abaixo algumas
informações para os atletas, técnicos e interessados.
• A competição Masculina e Feminina terá 30 atletas cada. Isto quer
dizer que, seguindo a nova regra, teremos 4 grupos, definidos através
de sorteio automático pelo sistema SportData, homologado pela WKF.
• Os atletas de cada grupo irão executar 1 kata, da lista aprovada WKF
e receberão 7 notas técnicas e 7 notas atléticas (Avaliadas por 7
árbitros diferentes). Destas 7 notas serão descartadas as 2 maiores e
as 2 menores.
• As notas válidas são somadas e as Técnicas são multiplicadas por 0.7.
As notas Atléticas são somadas e multiplicadas por 0.3.
• A soma da nota Técnica e Nota Atlética dão o total de pontos obtidos
pelo atleta.

Apesar da complexidade do cálculo, tudo é feito pelo sistema de forma
automática e as notas são imputadas pelos árbitros através de tablets
com sistema específico para esta função.

SOBRE OS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
Dos quatro grupos, sairão outros 2 grupos, o primeiro formado pelos 4
melhores do Grupo 1 e os 4 melhores do Grupo 2 (G1-R2) e o segundo
formado pelos 4 melhores do grupo 3 e os 4 melhores do Grupo 4 (G2R2). Neste caso, será realizado um novo kata, diferente do primeiro.
Novamente os 4 primeiros de cada novo grupo realizarão um kata,
diferente dos anteriores. As notas serão geradas da mesma maneira da
primeira rodada e teremos definidas as disputas de medalhas. O primeiro
lugar de cada grupo faz a final e os segundos e terceiros se cruzam nas
disputas de Bronze. Nestas disputas por medalhas, deverá ser executado
um novo kata, diferente dos outros. Sendo assim, nesta competição são
necessários 4 katas para ser campeão ou medalhista.

ORIENTAÇÕES GERAIS
• Na primeira rodada, todos os participantes usam faixa vermelha,
independente do grupo. Na segunda rodada, todos usam faixa azul.
• Nas disputas de medalhas de acordo com os critérios, será definido 1
atleta que usará vermelha e outro que usará azul.
• Teremos uma lista com nome e número dos katas (disponível no final
deste arquivo). Estes são os katas aprovados pela WKF para o ano de
2019. Ao escolher seu kata anote o número e o nome do kata, em letra
legível. O kata que você escolher aparece no tablet do árbitro e no
monitor, junto com o seu nome.

• O monitor exibirá o nome do atleta em formato “Sobrenome, Primeiro
Nome”. Neste momento o atleta deve entrar e realizar o seu kata.
• Dois comprimentos são obrigatórios, no inicio e no final do kata. Não há
necessidade de comprimentos antes de entrar na quadra.
• Ao finalizar um Kata, o atleta deve aguardar na quadra até o recebimento
da sua nota. Só após a nota aparecer no monitor é que o atleta pode se
retirar da quadra.

FORMAÇÃO DE GRUPOS NA NOVA REGRA WKF
Segue abaixo, apenas para orientação, o quadro sobre formação de grupos
e número de katas necessários para chegar a final, segundo o regulamento
WKF.
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Official kata list
Only kata from the official kata list may be performed:

LISTA DE KATAS WKF (2019)

Note: Names of some kata are duplicated due to the variations customary in spelling in
Romanization. In several instances a kata may be known under a different name from style (Ryuha) to style, - and in exceptional instances an identical name may in fact be a different kata from
style to style.
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