FEVEREIRO 2011

Boletim - POR

WELCOME ‐ OFFICIAL INVITATION
(Portuguese)

Estimadas Federações, Associações e Clubes,
É com grande honra e satisfação que o convidamos a marcar presença no IV OPEN
INTERNACIONAL DE KARATE UNAM.
Este evento irá ter lugar nos dias 12 e 13 de Março de 2011 em Mafra, Portugal, e conta com
presença de mais de 1000 participantes provenientes de vários Países, sendo que nas edições
passadas participaram atletas de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Dinamarca, Letónia,
Rússia, Kuwait, Egipto, entre outros.
Esperamos que durante dois dias tenhamos o prazer de os receber calorosamente neste
solarengo Portugal, para que com a vossa presença enriqueçam ainda mais, este que será um
dos melhores eventos competitivos da modalidade.
(English)

Dear Federations, Associations and Clubs,
It’s with Great honour and satisfaction that we invite you to take part of the IV OPEN
INTERNATIONAL KARATE UNAM.
This event will be held at 12 and 13 March 2011 in Mafra, Portugal, and counts with more than
1000 participants from several Contries, being that in past editions we received athelets from
Portugal, Spain , France, England, Denmark, Latvia, Russia, Kuwait, Egipt, among others.
We sincerelly hope that during these two days we have the pleasure to receive you and your
team in sunny Portugal, so that your presence will further enrich this event that is one of the
best competitions in Karate.
(Français)

Chers Fédérations, Associations et Clubs,
C'est avec grand honneur et plaisir de vous inviter à la IV OPEN INTERNATIONAL KARATE
UNAM. Cet événement aura lieu les 12 et 13 Mars 2011 à Mafra, au Portugal et dispose de la
présence du plus de 1000 participants venus de divers pays - athlètes ont participé dans les
éditions précédentes du Portugal, Espagne, France, Angleterre, le Danemark, la Lettonie, la
Russie, le Koweït, Egipt et autres.
Nous espérons que, pendant deux jours, nous avons le plaisir pour recevoir votre équipe et
vous sous le soleil du Portugal, de sorte que avec votre présence enrichir davantage, ce sera
une des meilleures compétitions du Karaté.
Sincères salutations,

Jaime Reis
President UNAM
Organizing Committee Chief

MAFRA / ERICEIRA ‐
ACCOMODATIONS

ACCOMODATIONS

CONTACTS

Largo dos Navegantes

HOTEL VILA GALE
ERICEIRA
* * * * (HQ)

2655-320 Ericeira
TEL: (+351) 262 869 900
Ericeira.grupos@vilagale.pt
www.vilagale.pt

Rua Dr. Eduardo Burnay, 22

HOTEL PEDRO PESCADOR
ERICEIRA
***

2655-370 Ericeira
TEL: (+351) 261 869 121
info@hotelpedropescador.com
Www.hotelpedropescador.com

Calcada da baleia, Nº10

HOTEL VILA AZUL
ERICEIRA
**

2655-238 Ericeira
TEL: ( +351) 261 860 000
info@hotelvilaazul.net
Www.hotelvilazul.net

Av. 25 de Abril

HOTEL CASTELÃO
MAFRA
**

2640-456 Mafra
TEL: (+351) 261 816 050
reservas@hotelcastelao.com
Www.hotelcastelao.com

Rua Prudêncio Franco da Trindade, Nº19—1º

RESIDENCIAL VINNUS
ERICEIRA
**

2655 Ericeira
TEL: (+351) 91 380 74 49/8
Www.residencialvinnus.pt
vinnus@sapo.pt

Rua Dr. Eduardo Burnay, 7

RESIDECIAL FORTUNATO
ERICEIRA
**

2655-369 Ericeira
TEL: (+351) 261 862 829
info@pensaofortunato.com
Www.pensaofortunato.com

Estrada Nacional 247, Km 49,4

CAMPING MILREGOS
ERICEIRA
(Bungalows)

2655-319 Ericeira
TEL: (+351) 261 862 706 /513
info@ericeiracamping.com
Www.ericeiracamping.com

MAFRA / ERICEIRA ‐
ACCOMODATIONS

ACCOMODATIONS

CONTACTS

Avenida do Espirito Santo

RESIDENCIAL CAMARÃO
**

2655 Ericeira
TEL: (+351) 261 862 665
rs@residencialcamarao.com
http://www.residencialcamarao.com

Rua Prudêncio Franco da Trindade, Nº1

GUESTHOUSE

2655 Ericeira

CASA DO SOL

TEL: (+351) 261 884 400

Urbanização Moinhos do Mar, House 3

GUEST HOUSE

2655-319 Ericeira

ERICEIRA SEA SOUND

TEL: (+351) 96 510 08 83
jorge@ericeiraseasound.com

BEACHTOUR APARTMENTS
ERICEIRA
**

Rua Mira Parque, Nº2 A/B
2655 Ericeira
TEL: (+351) 261 860 230

http://www.marcolda.pt/beachtour/
beachtour.html
beachtour@marcolda.pt

Blue Buddha Hostel, Moinhos do Mar - Casa 1,

GUEST HOUSE
BLUE BUDDHA HOSTEL (NEW)

2655-000 Ericeira
bluebuddhahostel@gmail.com
http://www.bluebuddhahostel.com/
hostels.html

Blue Buddha Hostel, Moinhos do Mar - Casa 1,

GUEST HOUSE
BLUE BUDDHA HOSTEL

2655-000 Ericeira
bluebuddhahostel@gmail.com
http://www.bluebuddhahostel.com/
hostels.html

PLEASE CONTACT DIRECTLY THE HOTELS, AND MENTION THAT IS FOR THE INTERNATIONAL OPEN
KARATE. ALL ACCOMODATIONS ARE LOCATED IN ERICEIRA VILLAGE (EXCEPT CASTELÃO HOTEL).
THE ORGANIZATION WILL PROVIDE TRANSFER TO ERICEIRA FROM/TO THE VENUE. FOR MORE
INFORMATION PLEASE CONTACT THE ORGANIZATION openkarate@gmail.com

MAFRA / ERICEIRA ‐ Logistica
Refeições
Situada à frente do Pavilhão encontra se a àrea de Refeições do evento, onde
por apenas €6,90 poderão usufruir de refeições completas (Sopa, Prato
Guarnecido* - Carne, Peixe ou Opção vegetariana, Pão, Salada, Bebida - água
mineral ou sumo ou refrigerante ou cerveja.
O Local tem 300 lugares. A prova não terá intervalo para almoço pelo que as refeições
começam ás 11h30 e vão até ás 16h00 no almoço. É aconselhavel a compra atempada das
senhas (online no site de inscrições, por email openkarate@gmail.com ou no bar no dia do
evento).

EVENTO ‐ Informação Extra
Cobertura Media
O IV OPEN INTERNATIONAL KARATE UNAM irá ter cobertura de TV Nacional bem
como transmissão em directo via Internet Live IP Video streaming. Cobertura de
Revistas e Jornais será esperada.
Expositores / Bares
Irá estar á sua disposição diversos Stands com inumeros artigos. (Equipamentos
desportivos,

Recordações,

Tshirts,

etc.

(Existem

vagas

disponiveis

para

expositores, contactem a organização com propostas)
Haverá um Bar disponivel com todo o genero de bebidas não alcoolicas e
refeições ligeiras (Sandes, Bolos, Chocolates, etc...)
Presença Internacional
Nos eventos anteriores tivemos equipas de Portugal, Espanha, França, Inglaterra,
Letônia, Dinamarca, Kuwait, Egipto, Nigéria ... Vários deste estão já confirmados
para o evento de 2011, bem como um Superleague KUMITE EQUIPE DO EVENTO
com a Selecção de PORTUGAL contra a França (e outros). Medalhados WKF /
EKF / AKF estarão presentes.

REGRAS e REGULAMENTOS
INFORMAÇÃO GERAL
O IV OPEN INTERNACIONAL KARATE UNAM terá as mesmas regras aplicadas pela Federação Mundial de Karate (WKF) e Federação Nacional de
Karate Portugal (FNKP), excepto nas mudanças abaixo indicadas. Os competidores estarão distribuidos nas seguintes categorias /eventos:

•As

categorias (escalões etarios) serão atribuidas de acordo com a data dos atletas no dia do evento, pelo que todos os atletas deverão se

fazer acompanhar de um documento identificativo com foto (Passaporte, BI, Carta de Condução, Cartão do Cidadão) de forma a provar a
idade caso seja solicitado pela Organização da prova.

•Todas

as repescagens terão lugar no mesmo tatami em que ocorreu a prova, e todas as finais no tatami central, no final de cada periodo

(Manha, Tarde), excepto por decisão da Organização.

•As àreas de aquecimento (salas) estarão abertas apenas para competidores e treinadores que irão competir naquele momento. Todos os
outros terão de aguardar nas Bancadas juntamente com o Publico sobre pena de serem colocados fora do espaço pela Organização.

•A

Organização so permitirá o acesso às àreas de Aquecimento e Tatamis a: Atletas equipados (Kimono e dorsal identificativo nas costas) e

Treinadores credenciados (Passes com fotografia) e devidamente equipados. Fato de Treino é Obrigatório para treinadores. (Todos os
Treinadores que não se apresentem equipados serão redireccionados para a bancada e retiradas as credenciais).

•Só será permitido o acesso à àrea de competição aos atletas e treinadores que estiverem a competir nesse momento.
•Todos os atletas que aguardam o inicio da sua prova deverão permanecer nas Salas de Aquecimento para a chamada até que um membro do
Staff os acompanhe ao tatami onde decorrerá a sua prova. Após o final da sua participação deverão abandonar essa àrea de imediato.

•Nas àreas de espera, junto ao tatami, estarão disponiveis informações

do combate seguinte para preparação dos intervenientes. Os atletas

que irão entrar a seguir (“prepara”) deverão aguardar sentados em local proprio junto ao tatami após serem chamados pela mesa.

•Todos os atletas deverão ter o seu seguro desportivo e pessoal em dia. A Organização não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido
durante a competição.

•Cada evento terá medalhas até ao 3º lugar e prémios (Equipamentos Desportivos, etc...)
•O evento terá o seguinte horário:
SABADO 12.03.2011 > 09h00 - 20h00 (09.00 am - 20.00 pm) / DOMINGO 13.03.2011 > > 09h00 - 20h00 (09.00 am - 20.00 pm)
PROVA DE KUMITE
As regras aplicadas são as mesmas da WKF (Janeiro 2009), excepto:

•No Kumite as partidas terão a duração de dois minutos para todas as categorias e as finais.
•Nas categorias de Juvenis (Childrens 12,13 anos) e Kumite Cadetes será obrigatório o uso da WKF Face Mask e protetor corporal.
•Nas categorias de Kumite Seniores e Juniores o uso de Protector corporal é opcional.

REGRAS e REGULAMENTOS
PROVA DE KATA

•Em Kata, cada clube poderá inscrever até 4 (quatro) atletas para cada prova individual e uma (1) equipe na categoria Kata equipa +15 anos.
•Nas categorias Infantil

- Childrens (até 9 anos), as Kata serão Basicas (Heian, Pinan, Taikyoku, Fukyukata, Gekisai e Saifa). O concorrente

deve executar um Kata diferente no primeiro e segundo turnos, que pode ser repetido posteriormente, de forma alternada, (Ex.: Heain
Shodan> Heian Nidan> Heian Shodan ..)

•Nas categorias Iniciados

- Childrens (10,11 anos), as Kata serão Basicas (Heain, Pinan, Taikyoku, Fukyukata, Gekisai e Saifa). O competidor

deve realizar um kata diferente nas três primeiras rondas, que pode ser repetidas posteriormente, de forma alternada, (Ex.: Heain Shodan >
Heian Nidan> Heian Sandan, Heian Shodan ...)

•Nas

categorias Juvenis - Childrens (12,13 anos), o Kata pode ser qualquer um da lista oficial de TOKUI da WKF incluindo as Básicas. O

competidor deve realizar um kata diferente nas três primeiras rondas, que pode ser repetidas posteriormente, mas apenas uma vez (desde
que não seja seguida: Exemplo Empi, Empi) , (Ex.: Heain Shodan> Jion> Empi, Jion, Unsu ...) Este grupo pode apresentar Shitei Kata, mas
serão julgados como Tokui. O Kata da primeira volta é obrigatória ser Basica.

• Nos Cadetes, Juniores e Seniores

serão aplicadas as regras WKF .

•É considerada “primeira volta” aquela mais à esquerda no sorteio.
•Nos

confrontos de disputa de medalhas em Kata equipa, as equipas irão realizar as suas Katas Tokui da forma habitual, seguida de uma

demonstração do significado do Kata (Bunkai). Aplicam se as regras WKF.
INSCRIÇÕES

•Todas

as inscrições devem ser feitas ONLINE no site www.Sportdata.org até 7 de março de 2011. Em impossiblidade, devem ser enviadas

por e-mail para openkarate@gmail.com até 7 de março de 2011. Todas as inscrições serão publicados online no site oficial (http://
openkarate.wordpress.com).

• Qualquer reclamação ou alteração das inscrições devem ser realizadas até 9 de março de 2011. Não haverá quaisquer alterações após esta
data, e os pagamentos não serão reembolsados após esta data.

•O sorteio será realizado pela Comissão Organizadora e publicada no site oficial até 9 de Março de 2011, assim como o programa definitivo
do evento, para consulta e impressão. Qualquer reclamação relativa ao sorteio deve ser apresentado até 10 de março de 2011, após o qual
será considerado oficial e não serão efectuadas alterações.

•NOTA: Todos os clubes e treinadores devem imprimir o sorteio. A organização irá dar apenas disponibilizar um sorteio por Clube.
•Todas as entradas desta competição, terão o custo de 5 € por concorrente (Infantil, Iniciado ou Juvenil), em um evento individual, de € 7
por concorrente (Cadete, Junior ou Senior) e €15 por cada equipa de Kata. Cada Treinador acreditado paga € 5. Todos os pagamentos devem
ser feitos até 7 de Março de 2011, através de transferência bancária. Publico em geral deve pagar a entrada no Pavilhão (no local) (1 €).

•Todos

os treinadores e oficiais devem enviar uma foto com os formulários de inscrição, a ser incluído no PASSES. Sem fotos não serão

emitidos os passes, sem passes não terão acessoàs zonas de competição.

•Todos

os representantes de clubes devem realizar a Acreditação até 30 minutos antes do início do evento, a fim de receber os Passes e

Dorsais. Recomenda-se a efectuar este processo atempadamente.

•A parte

de trás do Dorsal para atletas terá cola (tipo etiqueta) e pode sair durante o evento. Se isso acontecer vá imediatamente para o

ponto de Acreditação, a fim de resolver o problema.

•Qualquer duvida ou interpretação por favor contacte:

Email: openkarate@gmail.com, Fax: +351 21 436 60 03, Tlm: Jaime Reis (+351 96 280

72 90) Cláudio Almeida (+351 91 464 9016) - No Pavilhão, o Comité Organizador ou Chefe de Arbitragem.
Dados para Transferencia Bancaria:
UNIÃO NACIONAL DE ARTES MARCIAIS , Account Number: 42257422.10.001 , Banco: Finibanco ,IBAN: PT50 0076 0000 42257422101 77 ,
NIB: 0076 0000 42257422101 77 , SWIFT CODE: FBCOPTPP , Enviar recibo via email (openkarate@gmail.com)

PROGRAMA (Provisorio)
Saturday - Sábado (12 March 2011)
Children Kata -9 Years M/F * Infantis Kata - 9 Anos M/F
Children Kata 10-11 Years M/F * Iniciados Kata 10/11 Anos M/F
Children Kata/Kumite 12-13 Years M/F * Juvenis Kata/Kumite 12/13 Anos M/F
WKF Cadets Kata/Kumite 14-15 Years M/F * Cadetes Kata/Kumite 14/15 Anos M/F
Sunday - Domingo (13 March 2011)
WKF Juniors Kata/Kumite 16-17 Years M/F * Juniores Kata/Kumite 16/17 Anos M/F
WKF Seniors Kata/Kumite +18 Years M/F * Seniores Kata/Kumite +18 Anos M/F

REGISTER AT
WWW.SPORTDATA.ORG

PORTUGAL ESPERA-O NO OPEN 2011!

OPEN INTERNACIONAL DE KARATE UNAM

12.13 MARCH 2011 - PAVILHÃO DEPORTIVO DA MALVEIRA / MAFRA - PORTUGAL
http://openkarate.wordpress.com — openkarate@gmail.com

ORGANIZER
ORGANIZAÇÃO

SPORTS PARTNER
PARCEIRO DESPORTIIVO

INSTITUTIIONAL PARTNERS
PARCEIROS INSTITUCIONAIS

MULTIMÉDIA PARTNERS
PARCEIIROS MULTIMÉDIA

