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CAMPEONATO PAULISTA 2015 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

CLASSIFICATÓRIAS PARA O XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNG FU WUSHU – 2015 
 

INSCRIÇÕES 
 

1. Cada Associação/Academia poderá inscrever os competidores classificados nas 
Seletivas de 2015, campeões paulistas de 2014 e atletas convocados por índice técnico 
pelos diretores de departamento (caso haja justificativa para ausência nas 
Competições Seletivas), portanto leia detalhadamente cada Regulamento. 
 

2. O sistema de inscrições será online, de uma forma rápida e fácil, portanto os 
documentos enviados pelo correio (por Sedex até dia 12/06/2015) serão: 

- Termo de Responsabilidade com firma reconhecida. 
- Atestado Médico (apenas para atletas que não competiram nas Seletivas 2015 
ou que estejam com atestados com data anterior a janeiro de 2015) 
 
Enviar os seguintes documentos “escaneados” por e-mail (financeiro.fpkf@gmail.com 
e presidente.fpkf@gmail.com): 
- Ficha Técnica da Delegação. 
- Comprovante de depósito das inscrições. 

* Pedimos que a ficha seja preenchida no próprio computador, pois as informações 
corretas serão de suma importância na qualidade da realização do evento. 
 
3. O atleta que participar em duas categorias (wushu tradicional e sanda, por 
exemplo) deve enviar uma cópia (xerox) do Termo de Responsabilidade e anexar o 
termo original na inscrição de Sanda. 
 
4. Poderão participar deste evento, Associações/Academias filiadas a FPKF. Serão 
consideradas escolas filiadas, àquelas com o pagamento da anuidade ou parcelamento 
2015 em dia. 
 

5. Estas competições serão realizadas de acordo com as regras oficiais regidas pela 

Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu (CBKW). Para maiores esclarecimentos sobre o 

regulamento da CBKW, acesse: www.cbkw.org.br 

 
6. No Wushu Tradicional, serão disputadas todas as categorias, sem unificação. 
Maiores informações no Regulamento de Wushu Tradicional, disponivel no  site: 
www.fpkf.org. 
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7. As categorias Iniciantes disputadas nas Seletivas, não são classificatórias para o 
Campeonato Paulista. 

 
LOCAIS, TAXAS E PRAZOS 

 

XXVI CAMPEONATO PAULISTA DE KUNG FU WUSHU – 2015 
Dias: 27 e 28 de junho de 2015.  
Cidade: Vinhedo.  
Modalidades: Tradicional, Moderno, Sanda, Internos e Shuai Jiao.  
Local: Ginasio Municipal Antônio Elias  
Estr. da Boiada – Vinhedo/SP – CEP: 13280-000  
Links: http://www.fpkf.org/#!xxvi-campeonato-paulista-de-kung-fu/cfkq 

 
8. As inscrições on-line estarão disponíveis até dia 12 de junho. 
 
9. Taxas de Inscrições:  

 Valor da taxa de inscrição para o XXVI CAMPEONATO PAULISTA DE KUNG FU 
WUSHU – 2015  será de R$ 60,00 (Sessenta Reais), que dará direito a disputa de 
uma categoria. Para cada categoria adicional o atleta acrescentará R$ 30,00 
(Trinta Reais) ao valor da inscrição. 

 
10. Pagamento das Inscrições:  

 Os valores acima deverão ser depositados em nome da: Federação Paulista de 
Kung fu – Banco Bradesco - Agencia 2118 - C/C 2090-7  

 
11.   Endereço para envio da Inscrições:  

 A Ficha Técnica da Delegação e o comprovante de depósito bancário das 
inscrições  deverão ser enviados por e-mail para: (financeiro.fpkf@gmail.com e 
presidente.fpkf@gmail.com) 

 O Atestado Médico (caso necessário) e o Termo de Responsabilidade (firma 
reconhecida), deverão ser enviados, devidamente preenchidos para:  
Federação Paulista de Kung Fu  
Rua Henrique Dias, 137  
B. Ponte Preta, Campinas-SP  
Cep 13041-500  
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12. Prazos:  
A Inscrição estará disponível de 02 a 12 de junho em http://www.fpkf.org/#!xxvi-

campeonato-paulista-de-kung-fu/cfkq  
 
13. Os prazos acima determinados não serão prorrogados e as inscrições feitas após o 

estabelecido, serão anuladas.  
 
14. Cabe ao Professor ou Aluno autorizado, realizar a inscrição completa da equipe, 

não serão aceitas, inscrições individuais, sob pena de cancelamento da mesma. 
Toda documentação deverá ser enviada em uma única correspondência.  

 

ARBITRAGEM 
 

15. Os Árbitros de Sanda serão previamente selecionados pelo Diretor do 
Departamento e convocados com antecedência, de acordo com o novo rodízio 
proposto na Assembléia Geral de 2015. Para que a seleção de Árbitros seja 
completa, cada Associação deve indicar, ao menos um árbitro devidamente 
qualificado, sob pena de multa no valor de R$100,00, além de não poder entrar 
com recurso nas competições. Para saber mais sobre o rodízio de árbitros, entre 
em contato com o Diretor do Departamento de Sanda, Professor Adriano Pitoli, 
pelo e-mail: sandadiretor.fpkf@gmail.com  

 
16. A equipe de arbitragem será selecionada, preferencialmente, a critério da FPKF, 

pelo quadro de Árbitros oficiais, dentre os previamente indicados pelas 
Associações. Os Departamentos Técnicos da FPKF não serão obrigados a 
empregarem todos os Árbitros indicados pelas Associações. Caso nenhum Árbitro 
seja indicado, a multa descrita acima poderá ser aplicada, assim como no Sanda, 
as Associações que não indicarem Árbitros devidamente certificados, além da 
multa prevista, não terão o direito a recursos nos resultados das competições.  

 
17. A Associação que tiver alguma objeção quanto a decisão tomada pelos árbitros, 
        pode enviar por escrito um pedido de recurso, através do chefe da delegação ou 

técnico (com o curso atualizado), para o chefe de arbitragem com até 15 minutos 
após  ocorrido. A apelação deverá ser entregue, juntamente com a filmagem 
completa da luta, mais o pagamento de R$200,00 (duzentos reais) ou taxa 
estipulada pelo júri de apelação do evento. Os valores correspondentes a taxa de 
apelação serão devolvidas, se a apelação for aceita e o árbitro for punido e/ou 
suspenso; caso contrário, não haverá devolução de valores. Conforme rege o 
regulamento da CBKW, o resultado da luta ou da categoria não será alterado. 

  
PREMIAÇÃO 

 
18. Os Atletas receberão medalhas personalizadas de 1 , 2 e 3 lugares.  
 
19. Será fornecido troféu para as três primeiras associações com maior pontuação de 

medalhas. (1 = 3 pontos, 2 = 2 pontos e 3 =1 ponto).  
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20. Todos os Atletas e Árbitros receberão certificados de participação.  
 
21. As premiações terão início no período da tarde do primeiro dia de evento,  após o 

Cerimonial de Abertura.  
 

PROGRAMAÇÃO 
  
26. A Programação atualizada para o XXVI CAMPEONATO PAULISTA DE KUNG FU 

WUSHU – 2015, será divulgada pela FPKF, em seu site (www.fpkf.org) até 7 dias 
antes da data da competição. 

  
CRONOGRAMA INICIAL 

 
Sábado, dia 27 de Junho: 

 

Manhã:  
07h30  

  Pesagem Sanda e Shuai Jiao, Masculino e Feminino.  
 
09h00  

 Cerimonial de Abertura. 
 
10h00 

 Áreas 1 e 2: Início das competições de Wushu Tradicional Masculino e 
Feminino.   

 Área 3: Início das Competições de Shuai Jiao. 
 

Tarde:  
13h00 

 Área 3: Início das Competições de Sanda.  
 
14h00  

 Áreas 1 e 2: Reinício das competições de Wushu Tradicional Masculino e 
Feminino. 

 

Noite:  
18h00  

 Área 3: Reinício das Competições de Sanda.  

 Áreas 1 e 2: Reinício das competições de Wushu Tradicional Masculino e 
Feminino.  

 
Previsão de Término: 21h00.  
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Domingo, dia 28 de Junho: 
 

Manhã e tarde:  
08h30  

 Área 1: Wushu Interno.  

 Área 2: Wushu Moderno.  

 Área 3: Sanda.  
 
Previsão de Término: 17h00.  
 
 

*Cronograma sujeito a alterações. 
 
 
 


