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Departamento de Provas e Competições
Campeonato Nacional de Infantis, Iniciados e Juvenis
Fase Regional, Açores
Época 2019/2020
Lisboa, 29 de janeiro de 2020

Exmos. Srs.
A fase regional dos Açores do Campeonato Nacional de Infantis, Iniciados e Juvenis está estabelecida no
calendário federativo e agendada para os dias 29 de fevereiro e 1 de março de 2020, no Pavilhão da Escola
Secundária Roberto Ivens, situado na Rua do Mercado 5, 9500-349 Ponta Delgada.
Para estas provas informámos:
• Inscrição de atletas: 10€;
• Inscrição de treinadores: 5€;
• O pagamento deverá ser efetuado para o NIB - 0007 0207 0041 0350 001 11 – Novo Banco, referente
ao movimento de tesouraria com o envio do comprovativo de pagamento para o e-mail
tesoureiro@fnkp.pt;
• As datas a cumprir encontram-se em documento anexo (calendarização dos prazos organizativos);
• Só é aceite como inscrição no evento quem efetuar a inscrição e pagamento dentro dos prazos
estipulados (não são aceites pagamentos agendados ou pendentes).

As disciplinas e categorias de peso previstas para as fases Regionais de Infantis, Iniciados e Juvenis são:
•
•
•
•

Kata Infantil, Iniciado e Juvenil (feminino e masculino);
Kumite Iniciado -30kg, -37kg, -44kg, -54kg e +54kg (feminino e masculino);
Kumite Juvenil feminino -40kg, -45kg, -50kg, -55kg e +55kg;
Kumite Juvenil masculino -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg e +60kg.

PROGRAMA PROVISÓRIO
Com o objetivo de todos se organizarem disponibilizamos para as Associações, Clubes, Treinadores e Atletas
o seguinte programa provisório;

Fase Regional Inf, Ini, Juv Açores
Sábado
Domingo

Entre as 14h00m e as 19h00m
Entre as 09h00m e as 15h00m

Filiada
Federação Mundial de Karate (WKF) – Federação Europeia de Karate (EKF)
Confederação do Desporto de Portugal (CDP) – Comité Olímpico de Portugal (COP) – Comité Paralímpico de Portugal (CPP)
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NOTAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquando da divulgação dos sorteios será lançado um programa com o horário mais definido;
A chamada para confirmação de presença dos atletas será na sala de aquecimento;
As pesagens serão efetuadas por técnicos da equipa de Arbitragem de acordo com o horário
estabelecido no programa;
Somente será aceite como documento identificativo o Cartão de Cidadão; este documento terá de
estar dentro do prazo legal de validade.
Terá também de ser mostrado em dois momentos: na pesagem e na mesa do tatami escalonado para
a competição.
Todo e qualquer assunto sobre o evento deve ser exposto para o email provas@fnkp.pt;
A FNK-P não receberá qualquer pré-inscrição fora do prazo estipulado;
Só será permitido o acesso aos treinadores que preencherem com os requisitos descritos no
Regulamento de Provas.

A FNK-P, o Diretor de Provas e Competições e o Presidente do Conselho de Arbitragem, estão disponíveis para
auxiliar e esclarecer qualquer dúvida sobre este assunto.

Os nossos cumprimentos,

O Presidente da FNK-P

O Diretor de Provas da FNK-P

(Carlos Alexandre Silva)

(Jorge Sousa)
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