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REGULAMENTO DO RANKING ESTADUAL FPK
Válido a partir de 01.01.2020
O Ranking Estadual FPK 2020 indica a posição obtida por atletas em
Eventos Oficiais da FPK em todas as categorias e graduação, incluindo
kyu acima e kyu abaixo.
Nas categorias Cadetes, Júnior e Sênior Kyu Acima, a pontuação
se dá pela colocação, participação e rodadas vencidas do atleta em
competições oficiais. Já no Kyu abaixo, a pontuação do ranking é obtida
apenas pela colocação e participação nos eventos, não levando em
consideração o número de rodadas e vitórias dentro da competição.
O Ranking é válido apenas para Eventos Oficiais FPK, nas categorias
de Kata e Kumite, bem como nas diferentes categorias de peso. Salvo
nos casos previstos neste regulamento, os pontos não são transferíveis
entre uma categoria e outra, independente de classificações anteriores,
alterações de peso, participação do atleta em mais de uma categoria ou
participação em competição que dá vagas para categorias diferentes da
categoria em que o atleta pontuou.
Os Eventos Oficiais FPK são aqueles com organização total da
Federação Paulista de Karate, em âmbito estadual, cobrindo apenas
competições com participação exclusiva de atletas do Estado de São
Paulo. Qualquer evento onde esteja aberta a participação de atletas de
outros estados, ainda que organizado pela FPK, não será considerado
válido para o Ranking Estadual FPK, bem como, o ranking não terá
nenhuma influência na organização do evento, em nenhum aspecto.
Os resultados do Ranking Estadual FPK, serão disponibilizados no
website da FPK.

SOBRE OS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
Válido para competições iniciando a partir de 01.01.2020

EVENTO OFICIAL FPK

FATOR

1º ANO

2º ANO

Final do Campeonato Paulista

12

100%

50%

Etapa do Campeonato Paulista

04

100%

50%

*Não incluso Copa São Paulo, Etapas e Finais de Campeonato Brasileiro e
nenhum outro campeonato com inscrição abertas a não filiados FPK.

A atualização do Ranking no website ocorrerá mensalmente, no primeiro
dia útil de cada mês. Os pontos contabilizados serão os obtidos nas
competições oficiais do mês anterior. Exemplo:

Dia da Competição: 06.01.2020
Atualização dos pontos: 01.02.2020

Os pontos do ano anterior, como exposto acima, sofrerão reduções no
último dia do ano
Exemplo:

Dia final da Competição: 06/01/2020
Redução da Pontuação: 31/12/2020

Atenção: Em caso de campeonatos com cronograma maior que um dia a
data final do Evento é o último dia de competições.

PONTOS POR COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO
Válido para competições iniciando a partir de 01.01.2020

Primeiro (1º)

100 Pontos

Segundo (2º)

70 Pontos

Terceiros (3º)

40 Pontos

Quintos (5º)

30 Pontos

Sétimos (7º)

20 Pontos

Rodada Vencida*

10 Pontos

Participação*

05 Pontos

*Somente nas categorias Cadete, Júnior e Senior Kyu Acima.
No caso do Kata contam-se rodadas ou grupos, onde o atleta que avança
será pontuado como rodada venciada.
A pontuação de participação somente será aplicada caso o atleta tenha
executado um kata ou participado de uma luta. Pontos obtidos por Bye
(Atleta que não participa da primeira rodada e espera o resultado de um
confronto) só serão contabilizados nos casos onde o atleta beneficiado
vença a sua primeira rodada disputada. Exemplo:
Primeira Rodada - Bye
Segunda Rodada:
Venceu:
5 Pontos de Participação
10 Pontos por vencer a primeira rodada
10 pontos por vencer a segunda rodada
Mais os pontos eventualmente obtidos em uma colocação na competição.
Perdeu:
5 Pontos de Participação
Mais os pontos eventualmente obtidos em uma colocação na competição.
Confrontos vencidos por KIKEN do oponente serão considerados vitória
e 10 pontos serão atribuídos.

SISTEMA DE CÁLCULO
Válido para competições iniciando a partir de 01.01.2020
Somente nas categorias Cadete, Júnior e Senior Kyu Acima.
Total de Pontos por Evento = (a + b + c) x Fator do Evento

Exemplo: Pontos obtidos por um atleta que alcançou o 3º Lugar na final
do Campeonato Paulista depois de vencer 5 rodadas.
(Participação + (10 x Rodadas Ganhas) + Colocação) x Fator do Evento
ou seja,
(5 + (5x10) + 40) x 12 = 1.140 Pontos

REGRAS GERAIS PARA TODAS AS CATEGORIAS
Apenas atletas com anuidade em dia, de associações em dia com a FPK,
poderão compor o Ranking. Os Atletas que não participarem de eventos
durante 2 anos consecutivos serão excluídos do Ranking.
Atletas que completem a idade limite da categoria, serão excluídos do Ranking.
Caso precisem de uma comprovação de que participaram do Ranking em algum
periodo nos 2 anos anteriores, estes deverão solicitar uma declaração da FPK.
Quando um atleta muda da categoria Júnior para Sênior no Kumite, ele
tem o direito de solicitar a transferência de 50% dos seus pontos para a nova
categoria, até 3 meses antes de completar a nova idade. Ele determinará neste
momento qual categoria de peso irá participar e seus pontos valerão apenas
dentro desta categoria. Somente após a confirmação do requerimento e ao
ter idade para a categoria Sênior, seus pontos serão transferidos e válidos.
Atenção: Este principio apenas se aplica a categoria de Júnior para Sênior
no Kumite.
Quando um atleta muda da categoria Cadete para Sênior no Kata, ele tem
o direito de solicitar a transferência de 50% dos seus pontos para a nova
categoria, até 3 meses antes de completar a nova idade. Somente após a
confirmação do requerimento e ao ter idade para a categoria Sênior, seus
pontos serão transferidos e válidos. Atenção: Este principio apenas se aplica
na categoria de Cadete para Sênior no Kata.

REGRAS GERAIS (CONTINUAÇÃO)
Válido para competições iniciando a partir de 01.01.2020
Os Atletas aparecerão no Ranking Estadual FPK somente após
pontuarem em alguma competição.
No Regulamento de 2020, o Ranking FPK é quem definirá da quinta a
nona vaga de classificação do Campeonato Brasileiro. Vide Regulamento
de Formatação de Eventos da FPK para 2020.
Os atletas devem possuir apenas um cadastro no Sistema de Inscrições
FPK (SIF). Em caso de transferência, deve ser respeitado o procedimento
oficial da FPK para que não exista duplicidade de cadastro. Os pontos de
atletas duplicados no sistema não poderão ser combinados em caso de
erro por parte do atleta e sua associação.
Alterações neste regulamente estão previstas apenas com aprovação da
Diretoria Técnica e Presidência da FPK.
Qualquer outra questão sobre o Ranking Estadual FPK, deverá ser comunicada
e protocolada através da Ferramenta de Ouvidoria no Website da
Federação. Qualquer reivindicação, desde que não tratada neste documento,
será analisada pela Diretoria Técnica da FPK que será soberana nas decisões
em relação a validade ou não do pedido.

Atenciosamente,
José Gomes de Oliveira
Presidente FPK

