
I TORNEIO ESPORTIVO DE INTEGRAÇÃO BUNKYO - 2022 

 

MODALIDADE:  FUTSAL 

 

 

OBJETIVO 

 
Torneio esportivo de integração Bunkyo envolvendo todas as entidades da grande 

São Paulo, tem o intuito de promover a confraternização e integração entre dirigentes, 

atletas e familiares , bem como divulgar e incentivar a prática esportiva através de 

suas modalidades. 

 

O BUNKYO tem como principal missão “Promover a preservação e divulgação da 

Cultura Japonesa do Brasil” 

 

LOCAL DO EVENTO 

 

Os jogos serão realizados no Ginásio Poliesportivo 2_ na sede 

Nippon Country Club – sito a Estrada dos Vados, 260 – Bairro 

dos Fontes em Arujá- Est. São Paulo – (vide localização no site 

www.nipponclub.com.br). 

 

 

DATAS DO EVENTO: 

 

10/09/2022_ Fase de classificação. 

11/09/2022_ Fases semifinal e final. 

 

 

CATEGORIA: 

 

 Adulto Masculino 

IDADE: nascidos a partir 2006 (para atletas nascidos de 2006 

até 2004 que não completaram 18 anos, deve ser entregue 

uma autorização do responsável) 

Não poderão participar atletas federados no ano de 2022. 

http://www.nipponclub.com.br/


 

 

 

 

 
 

INSCRIÇÃO: 

 
Taxa de inscrição : R$ 250,00 por equipe 

Taxa da arbitragem: R$ 80,00 por equipe e por partida realizada 

 

Receberemos uma pré reserva até o dia 26/08( pagamento da Inscrição deverá ser 

feita após nossa confirmação, haverá uma limitação de 8 equipes para as 

inscrições ) 

 

Poderão ser inscritos 15 atletas por equipe 

 

Depósito na conta corrente 

● Banco Santander 

● Agencia: 4774 

● Conta Corrente: 01000443-0 

● CPF: 033.267.348-08 

● José Luiz Bertolini Junior  

● Contato: fone 4652-0270 

● e-mail: tatiluc @uol.com.br 

 

 

MODO DE DISPUTA 

 

Após a confirmação das equipes enviaremos o detalhamento do campeonato 

  

 

 PREMIAÇÃO 

 

De acordo com a classificação de cada equipe, serão 

entregues as seguintes premiações: 

 

Para equipe campeã: Troféu de Campeão e medalhas de ouro para os atletas; 

Para equipe vice-campeã: medalhas de prata para os atletas; 

Para equipe 3º colocada: medalhas de bronze para os atletas. 

 

PREMIACÃO INDIVIDUAL 



 

- Troféu para o goleiro menos vasado 

- Troféu para o artilheiro  

 

 

 

 

Comissão organizadora: Jaime Assakura, Julio Junji Tamae, Massayuki Ito, Mario 

Ono, José Luiz Bertolini Junior, Gilberto Komeso, Thiago Fugita 

 


