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Lisboa, 12 de fevereiro de 2020 
 

Liga das Associações, 2ª fase 
Época 2019/2020 
 
 
Exmos. Srs., 
 
A Liga das Associações – 2ª fase decorreu no passado dia 1 de fevereiro de 2020, no Complexo dos Desportos 
– Cidade de Almada, sito na Alameda Guerra Junqueiro, 2810-071 Almada. 
 
Este evento contou com a participação de 55 atletas oriundos de 5 Associações, desenrolando-se numa área 
de competição durante aproximadamente três horas. 
 
Merecidos são os agradecimentos a todos os que contribuíram para a organização e desenrolar desta prova, 
destacando-se todos os membros da Direção e do Conselho de Arbitragem da FNK-P, equipa médica, Kombat 
Press e Clube organizador com o Staff disponibilizado. 
 
Estes resultados estarão à consideração dos Treinadores, Clubes e Associações para qualquer esclarecimento 
necessário durante os quinze dias seguintes à divulgação do presente ofício. Caso exista alguma situação de 
protesto que dê lugar a retificação de resultados, estes serão considerados homologados três dias após a 
divulgação dos novos resultados. 
 
Resta acrescentar, que este Departamento, com o apoio da restante Direção da FNK-P, continuará a 
trabalhar para melhorar a cada evento realizado, em prol do Karate Nacional e, acima de tudo, dos seus 
atletas. 
 
Anexa-se a classificação geral e acumulada, por escalões, da 2ª fase da Liga das Associações. 
 
 
Melhores cumprimentos, 
 
 
 
 

O Presidente da FNK-P                                                            O Diretor de Provas da FNK-P 
 
 
 
 

      (Carlos Alexandre Silva)            (Jorge Sousa) 
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