
 

  

 

 

 OFÍCIO Nº 003/22                                                 RIO DE JANEIRO,  10  DE  ABRIL  DE 2022 

 Do Presidente 

Aos Filiados e Convidados 

                                                                        I – Conforme programação anual, esta Federação realiza 
o Campeonato de Karate “Os Sete Samurais”, numa homenagem “ In Memoriam”, aos Mestres, 
Professores  e  Alunos,  que  deixaram  esta  vida  para  morar  junto  de  Deus.  Neste  ano    no  dia 
22/Mai/2022 , aos homenageados SADAMU URIU(RJ), ADEMIR FONTOURA(RJ), EZIEL 
OTAVIANO(RJ),  JOSÉ  RIBAMAR  (RJ),  ZYOMAN  FONTES  (PE)  ,  JOTAÉCIO  GOMES(BA),    todos  
grandes Mestres que difundiram em nosso País a nobre Arte do Karate-Dô. Serão Convidados os 
Familiares  dos  homenageados  para  receberem  as  honrarias,  das  mãos  dos  organizadores,  em 
nome de todos os Atletas Participantes. 

                                                                        II  –  Tendo  em  vista  o  acima  exposto,  venho  por  meio 
deste, Convidar V. Sa. e Respectivos Alunos, bem como seus Familiares, para participarem deste 
grandioso evento, no dia 22/Mai/2022, com início as 10:00 Horas, nas dependências do 
CSSA - Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica, sito na Av. Ernani Cardoso. 183, 
Cascadura - RJ

                                                                        III – A Ficha de Inscrição e Taxa de Participação, no valor 
de R$50,00 (Cinquenta Reais), por Atleta Participante, poderão ser entregues até Trinta minutos, 
antes do início do evento.    

Programação: 

22/Mai/2022 ....(Domingo) 

09:00 Hrs ........  Chegada dos Representantes  e Equipes Participantes 

10:00 Hrs ........  Abertura Oficial do Evento 

a) Apresentação da Mesa de Honra  

b) Hino Nacional Brasil e Japão  

c) Ritual do Budô 

d) Palavras das Autoridades Convidadas    

e) Entrega das Homenagens 

    

 

 

 



 

   Regulamento Parcial do Evento: 

 

                              Poderão  participar  todos  os  atletas  das Associações  e  Professores  convidados, 
numa Integração Sócio-Cultural-Desportiva, para homenagear os Mestres , Professores e Alunos, 
acima citados, através dos seus Familiares presentes.  

Premiação: 

Serão premiados com medalhas ,todos os Atletas Classificados até 3º Colocados, e com Troféus 
as  Associações  que  obtiverem  maior  número  de  Medalhas  de  Ouro,  que  em  caso  de  empate 
soma-se  as  de  Prata,  se  o  empate  persistir  soma-se  as  de  Bronze,  que  ainda  persistindo  sairá 
vencedor a Associação que trouxe maior número de atleta, que persistindo será a Associação  do 
Professor mais Idoso, ou ainda a que veio de localidade mais distante. 

Categoria de Kata/Kumite Individual: 

a)  As  Categorias  serão  divididas  em  Branca/Laranja  ,  Verde/Marrom  e  Pretas,  onde  os  atletas 
Kyu,  só  poderão  apresentar  Um  kata  Acima  da  sua  Faixa,  e  Pretas  Tokui  Kata,pelo  Sistema  de 
Notas,  onde  das  Cinco  Notas,  será  cortada  a  Maior  e  Menor  Nota,que  havendo  empate  será 
vencedor a Maior das Notas Menores, que se persistir será vencedor a Maior das Notas  Maiores, 
caso o empate persista, o atleta apresentará um kata diferente do primeiro. 

b)  As  Categorias  de  Shiai  Kumite,  pelo  Sistema  InterEstilos  será  Ipon  Han,  de  Eliminatória 
Simples,  onde  os  atletas  deverão  se  apresentar  obrigatoriamente  com  protetores  de  Boca  e 
Mãos, e até 14 nos uso obrigatório de protetores de tórax, fornecido pelos organizadores. Será 
Classificado em 3º Lugar, o perdedor do Campeão, os tempos de luta serão de Dois  minutos, e 
será  considerado  vencedor  aquele  que  tiver  maior  número  de  pontos,  em  caso  de  empates 
haverá  no máximo Duas prorrogações de Um minuto, sendo vencedor o competidor que fizer o 
primeiro Ponto (Morte Súbita), se persistir empate será dado Hantei, e  mantenha  as 
Penalizações existentes, para o julgamento dos Árbitros. 

                                                                             III – certo de contar com a Vossa Presença, 
agradecemos  antecipadamente,  para  quem  puder  trazer  um  quilo  de  alimento  não  Perecível, 
que o CSSGAF entrega para as Igrejas da Região. 

 

 

                                                             Atenciosamente 

 

                                                                 

                                                                                            

Contatos Professor Penha: 

e-mail: penha.sensei@gmail.com 

Tel.(021) 990617244 (Zap) 

                                                                                                                 

Angelo da Penha Rodrigues – Presidente FKIRJ 
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