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PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 

 

T1 

17:00 Kata Sénior masculino 
                Ronda 2 (todos os participantes) 
                Ronda 1 (todos os participantes) 

 Kata Discapacidade Física masculino 
Kata Máster masculino  
Alternaranse encontros das dúas categorías 
Entrega de trofeos das dúas categorías 

18:50 Kumite Sénior masculino <67kg Pool única 
Kumite Sénior masculino >67kg Pool única 
Alternaranse combates das dúas categorías 
Entrega de trofeos de ambas categorías  

20:00 FIN DA COMPETICIÓN 

 
 

 

T2 

17:00 Kata Sénior feminino 
                Ronda 2 (todas as participantes) 
                Ronda 1 (todas as participantes) 

18:10 1º Rolda Kata Discapacidade Visual feminino 
Bronces Kata Sénior Feminino 
2º Rolda Kata Discapacidade Visual feminino 
Final Kata Sénior Feminino 
Entrega de trofeos de ambas categorías  

18:50 Kata Máster feminino 
Entrega de trofeos 

19:15 Kumite Sénior feminino <61kg Pool única          
Kumite Máster masculino Pool única 
Kumite Sénior feminino >61kg Pool única 
Alternaranse combates das tres categorías 
Entrega de trofeos 

20:00 FIN DA COMPETICIÓN 
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As medidas xerais e pautas básicas de actuación aquí recollidas, son de obrigado 
cumprimento para todos os deportistas, técnicos, árbitros, sanitarios, membros do 
staff, entidades deportivas, directivos federativos e representantes políticos que 
participen nesta competición.  

ACCESO, PERMANENCIA E SAÍDA DA INSTALACIÓN 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DO BARRIO DOS FLORES – A CORUÑA 

IMPORTANTE:  

• Os horarios son estimados e só pretenden ofrecer unha orientación sobre o inicio da 
competición de cada categoría. Poden sufrir variacións en función do desenvolvemento da 
competición.   
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- ACCESO Á INSTALACIÓN DEPORTIVA (deberase portar máscara en todo momento) 

Membros do staff da FGK e DA controlarán o acceso e saída da instalación deportiva e 
o cumprimento das medidas que contempla o protocolo FISICOVID-DXTGALEGO da FGK 
e DA; dito persoal xestionará o circuíto de entrada e outro de saída de persoas para 
evitar calquera tipo de aglomeración na competición.  

a) Para poder acceder á instalación toda persoa deberá pasar un control de 
temperatura corporal (máximo 37,5 graos), control do estado básico de saúde, e 
a desinfección do calzado pasando por unha alfombra virucida. Se a temperatura 
pasa de 37,5 graos non se permitirá o acceso á instalación.  

b) O acceso á instalación do staff, persoal sanitario, coach, delegados, árbitros, 
representantes políticos e directivos da FGK e DA, realizarase pola entrada e 
someteranse ás mesmas medidas de control que os deportistas. 
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c) Ante actual situación sanitaria en Galicia, a competición 
celebrarase sen presenza de público.  O acceso á instalación 
deportiva está restrinxido a deportistas, técnicos, directivos 
federativos, representantes políticos e persoal do staff 
federativo. Todos eles deberán estar acreditados previamente, 
seguindo os cauces recollidos na circular do campionato.  
 

d) Na zona de acceso á pista disporase dun control de identificación persoal para 
comprobar credencial de entrada á competición. Deberá presentarse no 
momento de acceder á instalación deportiva dita credencial en PDF, que será 
enviada previamente por e-mail desde Karate Scoring. Poderá presentarse 
impresa ou en dispositivo móbil. Será preciso presentar tamén o DNI para 
acreditar a identidade de cada persoa.  
 

NON PODERÁ ACCEDER Á PISTA NINGUNHA 
PERSOA QUE NON PRESENTE A SÚA 

CREDENCIAL 
e) A entrada de deportistas á pista da instalación deportiva realizarase de forma 

escalonada e ordenada, establecéndose os seguintes horarios de acceso: 

TATAMI 1 
MODALIDADE/CATEGORÍA HORA DE ACCESO 

Kata Sénior masculino 16:15 horas 
Kata Discapacidade Física masculino 17:00 horas 

Kata Máster masculino 17:00 horas 
Kumite Sénior masculino <67kg 18:15 horas 
Kumite Sénior masculino >67kg 18:15 horas 

 



  
 

CASA DO DEPORTE, C/Luis de Requeséns, s/n, 15406 Ferrol, Telf: 981 32 37 05 
Inscrita no Registro de Clubes, Entidades Deportivas da Xunta de Galicia con nº 444, C.I.F. G36640019 

www.federaciongallegakarate.com  administracion@federaciongallegakarate.com 
  

FEDERACIÓN GALEGA DE KARATE 

E DISCIPLINAS ASOCIADAS 

TATAMI 2 
MODALIDADE/CATEGORÍA HORA DE ACCESO 

Kata Sénior feminino 16:15 horas 
Kata Discapacidade Visual feminino 17:30 horas 

Kata Máster feminino 18:15 horas 
Kumite Sénior feminino <61kg  18:30 horas 

Kumite Máster masculino 18:30 horas 
Kumite Sénior feminino >61kg 18:30 horas 

 

f) Unha vez dentro da instalación, os deportistas da modalidade de Kumite 
deberán dirixirse á zona da pesada antes de acceder á pista.  

g) Os participantes na modalidade de Kata e os deportistas de Kumite tras realizar 
a pesada, deberán dirixirse ás zonas de espera mentras esperan a que o staff da 
FGK e DA lles confirme o acceso á zona de quecemento.  

h) A zona de quecemento estará ocupada en exclusiva polos deportistas e coach 
das categorías participantes en competición nese momento. Asignarase unha 
zona de espera en pista para as categorías que entren a continuación en 
competición.  

i) As persoas que non respecten esta normativa deberán abandonar a instalación 
deportiva, podendo darse traslado ás autoridades competentes deste 
incumprimento do protocolo FISICOVID-DXT GALEGO da FGK e DA. 

- VESTIARIOS: 

OS VESTIARIOS ESTARÁN PECHADOS (TODOS OS DEPORTISTAS DEBERÁN 
ACCEDER Á INSTALACIÓN EN KARATEGI). 

- PESADA: 

a) A zona de pesada estará debidamente señalizada mediante cartelería. Atención 
ás indicacións do persoal staff da FGK e DA. 

b) Só poderán acceder á zona de pesada os deportistas da modalidade de Kumite 
participantes nesta competición, e os membros do staff da FGK e DA asignados. 
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c) Os deportistas de maneira individual e respectando a zona delimitada para o 
cumprimento da distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros, pasarán á 
zona de pesada, debendo levar máscara en todo momento.  

d) A organización contará con medidas de protección e artigos de limpeza e 
desinfección para os responsables da pesada, así como para os deportistas. 
Contarase con alfombras virucidas para utilizar previo uso da báscula. 
Realizarase a máxima desinfección e limpeza de todas as superficies 
empregadas.  

e) Quedarán descalificados os deportistas que non se encontren entre os límites da 
categoría na que foron inscritos, non podendo ser cambiados de categoría.  

- ZONA DE QUECEMENTO: 

a) A zona de quecemento será de uso exclusivo dos deportistas das categorías que 
entren en competición inmediatamente despois segundo os horarios 
establecidos no programa de competición (páx. 2 e 3 deste documento), 
contarase cun espazo suficiente para manter a distancia de seguridade 
interpersoal de 1,5 metros atendendo ao número de deportistas convocados 
para competir.  

b) Os deportistas poderán estar acompañados polos seus coach e delegado de club, 
cuxo número máximo nesta competición estipúlase en 2.  

c) Procurarase a ventilación da zona de quecemento e realizarase a desinfección e 
limpeza da mesma, polo menos trala finalización de cada xornada.  

- ZONA DE COMPETICIÓN: 

O acceso á zona de competición será baixo estrita chamada da organización, contarase 
con alfombras virucidas para o calzado na zona previa á entrada da instalación, así como 
na zona de acceso aos tatamis de competición, e disporase de xeles hidroalcólicos para 
mans e desinfección dos deportistas e do material de protección dos mesmos, que será 
levada a cabo polo staff da FGK e DA.  
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- SAÍDA DA INSTALACIÓN: 

Os deportistas unha vez finalizada a competición deberán abandoar a pista, excepto en 
caso de resultar no pódium polo que atenderá á entrega de premios. Unha vez realizada 
a entrega de medallas da súa categoría, os deportistas deberán abandonar a pista.  

   ENTREGA DE TROFEOS E MEDALLAS:  Os trofeos ou medallas entregaranse unha 
vez finalizada a competición de cada categoría. 

Non se permitirá o acceso á instalación deportiva ao público para a realización 
de fotografías, nin haberá un lugar habilitado para que coach ou delegados saquen 
fotografías. A FGK e DA encargarase da realización das fotografías na entrega de 
medallas e difundirá as mesmas nos seguintes medios: 

 

 

 

As persoas que manipulen os trofeos ou medallas farano con medidas sanitarias (xeles 
e desinfección das medallas e trofeos) igualmente a persoa que entrega os premios 
realizará a entrega previa desinfección de mans e portando máscara. Absterase de 
saudar con mans, abrazos ou bicos. 

Os medallistas estarán ubicados na zona delimitada para eles, debidamente 
uniformados, ao menos coa parte superior do chándal do club, e sen gorras, bandeiras, 
ou distintivos. 

USO DA MÁSCARA 

a) O uso da máscara será obrigatorio para participar en calquera 
modalidade. Esta obrigatoriedade engloba a zona de quecemento, 
competición e gradas. 

b) DEPORTISTAS: As máscaras permitidas nas modalidades de kata e kumite serán 
as cirúrxicas, FFP2 e KN95. Non estará permitido participar cun modelo diferente 
aos citados anteriormente.  

-  Facebook: https://www.facebook.com/galiciakarate/ 

- Instagram: @galiciakarate 

- Páxina web da federación: https://federaciongallegakarate.com 
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c) RESTO DE PERSOAS PARTICIPANTES: Os coach e o persoal federativo tamén 
deberán empregar máscaras cirúrxicas, FFP2 e KN95. Ademais, tamén poderán 
empregar se así o desexan, máscaras doutro tipo como tapa bocas, é dicir, 
sempre por riba dos modelos sinalados como obrigatorios.  
 

Os coach deberán dispoñer de máscaras de reposto para os seus 
deportistas, para poder substituir aquelas que resulten danadas ou 

deterioradas. 
 

ARBITRAXE E CONSIDERACIÓNS RELATIVAS Á 
MÁSCARA: 

 

Ø Modalidade de Kata: engádese unha falta máis nos criterios para a valoración do 
kata: “A máscara deberá  estar perfectamente axustada na realización do kata. O 
desprazamento, caída e/ou desaxuste da mesma será catalogado como falta leve, 
tanto si é de xeito intencionado como casual.” 

Ø Modalidade de Kumite: poderá ser sancionada a caída ou o desaxuste deliberado 
da máscara coa intención de perder tempo (sobre todo durante o atoshi-baraku). 
 

DESENVOLVEMENTO DAS MODALIDADES DE KATA E 
KUMITE 

Non se levarán a cabo os saúdos protocolarios ao principio e ao final de cada inicio de 
categoría ou ronda. Na modalidade de kata, o anuncio dos deportistas que pasan á 
seguintes rondas anunciarase por megafonía. Ademáis, para facilitar o 
desenvolvemento da competición, a mesma poderase seguir a través da plataforma 
Karate Scoring: 

https://fgk.karatescoring.com/tournaments/2021/FGK2021_Senior/ 

- DURACIÓN DOS COMBATES: A duración dos combates será de 3 minutos a 
categoría sénior e de 2 minutos para a categoría máster.  

- OBRIGAS DOS COACHS: deberán presentar a súa acreditación na mesa de 
anotación antes da celebración de cada encontro. 
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ACLARACIÓNS SOBRE A COMPETICIÓN 

MODALIDADE DE KATA INDIVIDUAL SÉNIOR FEMININO:  

Realizarase segundo o actual sistema de puntuación e distribución en grupos. Cada xuíz 
dará unha única puntuación que debe contemplar tanto o nivel técnico coma o atlético 
(70% parte técnica/30% parte atlética). 

En caso de empate, observaranse os seguintes criterios para desfacer a igualdade: 

1. Mínima  máis alta das puntuacións válidas. 
2. Máxima máis alta das puntuacións válidas. 
3. Mínima máis alta das puntuacións eliminadas. 
4. Máxima máis alta das puntuacións eliminadas. 

 

O kata a realizar será da Lista Oficial WKF. Non se poderá repetir un kata realizado con 
anterioridade. Ademais terase en conta o seguinte: 
 

è As participantes de cada grupo deberán comunicar o kata a realizar en cada 
ronda antes de iniciar la competición.  

è Cor do cinto en cada ronda: AKA en rondas impares/AO en rondas pares. 
 

MODALIDADE DE KATA INDIVIDUAL MÁSTER E KATA SÉNIOR MASCULINO:  

Realizaranse dúas voltas por puntos. Cada xuíz dará unha única puntuación que debe 
contemplar tanto o nivel técnico coma o atlético (70% parte técnica/30% parte atlética). 

A puntuación obtida na primeira volta determinará a orde de saída na segunda volta. A 
resolución de posibles empates tras a realización da primeira volta, seguirá este 
procedemento: 

 

1. Mínima  máis alta das puntuacións válidas. 
2. Máxima máis alta das puntuacións válidas. 
3. Mínima máis alta das puntuacións eliminadas. 
4. Máxima máis alta das puntuacións eliminadas. 

 

O sumatorio das puntuacións obtidas en ambas voltas, determinará a clasificación final. 
A resolución de posibles empates tras a realización das dúas voltas, seguirá este 
procedemento: 

1. Sumatorio das mínimas máis altas das puntuacións válidas. 
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2. Sumatorio das máximas máis altas das puntuacións válidas. 
3. Sumatorio das mínimas máis altas das puntuacións eliminadas. 
4. Sumatorio das máximas máis altas das puntuacións eliminadas. 

 

O kata a realizar será da Lista Oficial WKF. Non se poderá repetir un kata realizado con 
anterioridade. Ademais terase en conta o seguinte: 

è Os participantes de cada grupo deberán comunicar o kata a realizar en cada 
ronda antes de iniciar la competición.  

è Cor do cinto en cada ronda: AKA en rondas impares/AO en rondas pares. 

MODALIDADE DE PARA-KARATE:  

Realizaranse dúas voltas por puntos. O kata a realizar será da Lista Oficial WKF. Non se 
poderá repetir un kata realizado con anterioridade.  

è Cor do cinto en cada ronda: AKA en rondas impares/AO en rondas pares. 
 
 
 

MODALIDADE DE KUMITE:  
 

A competición desenvolverase mediante un sistema de pool única ou de multipool+final, 
en función do número de deportistas participantes por categoría. Nas categorías con 2 
pool celebraranse posteriormente os encontros de semifinais (1º pool 1 – 2º pool 2/1º 
pool 2 – 2º pool 1) e a final. Na competición de liga os encontros poderán finalizar en 
empate. 
 

Criterios para a clasificación:  
 

1. Puntos sumados por vitorias e empates (vitoria 2 puntos/empate 1 punto) 
2. Maior número de puntos a favor. 
3. Menor número de puntos en contra. 
4. Combate de desempate. 

 

Ademais teranse en conta as seguintes situacións especiais: 
 

è Os resultados parciais non serán contemplados en caso de empate. 
è KIKEN: anúlanse todos os encontros dese deportista, excepto cando o abandono 

se produce no último encontro da liga. Nese caso, consérvanse os resultados dos 
anteriores encontros. No último encontro, concédese a vitoria ao gañador e 
contabilízanse os puntos que reflicta o marcador antes do kiken.  
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è HANSOKU: Rexístrase a vitoria para o deportista que corresponda, 
contabilizándose un resultado de 4-0 ao seu favor, excepto cando o gañador teña 
sumado unha cifra maior de puntos. Nese caso contabilizaranse os puntos que 
sumase. O descualificado non suma puntos. 

è SHIKKAKU: anúlanse todos os encontros do deportista que recibe o shikkaku.  

REVISIÓN DE VÍDEO: Os coach terán a posibilidade de solicitar a revisión de vídeo das 
accións desestimadas dos seus deportistas. No caso da competición con sistema de pool 
única, tras perder a tarxeta nun encontro, os coach poderán volver a facer uso da mesma 
no encontro inmediatamente posterior.  

Nas categorías con sistema de multipool+final, unha vez perdida a tarxeta so poderán 
volver a empregala nos encontros de medalla.  

 

 

 

 
 

Calquer aspecto non regulado neste documento será resolto pola 
dirección da competición. 

 

AS MÁSCARAS PERMITIDAS TANTO EN KATA COMO EN KUMITE SERÁN AS CIRÚRXICAS, FFP2 E KN95. NON ESTARÁ PERMITIDO 
COMPETIR CUN MODELO DIFERENTE AOS CITADOS ANTERIORMENTE. OS COACHS DOS DEPORTISTAS DEBERÁN DISPOÑER DE 
MÁSCARAS DE REPOSTO, PARA PODER SUSTITUIR AQUELAS QUE RESULTEN DANADAS OU DETERIORADAS. 
TAL COMO ESTABLECE O PROTOCOLO FISICOVID-DXT GALEGO DA FKG E DA, NON ESTARÁ PERMITIDO INTERCAMBIAR OS 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN EMPREGADOS NA MODALIDADE DE KUMITE, SENDO ESTOS DE USO PERSOAL E INTRANSFERIBLE. 


