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BOLETIM DE INFORMAÇÃO DE PROVA 

3º Campeonato Nacional Seniores ParaKarate 

1º Campeonato Nacional Cadetes e Juniores ParaKarate 

DATA  

 22 de fevereiro de 2019 
 
LOCAL  

Pavilhão da Escola Secundária Nicolau Nasoni 
Travessa Fonte de Contumil 303, 4350-285 Campanhã – Porto 
 

INSCRIÇÕES 

Prazos e datas – de acordo com o ofício do Campeonato Nacional de Seniores (em anexo) 

As inscrições apenas serão aceites posteriormente: 

1. Inscrição na plataforma  

2. Entrega do Comprovativo de Condição de Deficiência, obrigatório, dentro dos prazos estipulados 

para karateparatodos@fnkp.pt  

Perante a falta injustificada de algum dos elementos obrigatórios, a inscrição não será válida. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS  
Os atletas que participaram em LIGAS DE PARA-KARATE na época desportiva 2019/2020, tendo entregue 

toda a documentação exigida e tendo a mesma sido validade, estão isentos da entrega de documentação 

clínica, salvo pedido específico pelo Departamento. 

 

ESCALÕES 
 

Escalões Cadetes Escalão Juniores Escalões Seniores 

M
is

to
s 

Kata Cadetes Def. Cognitiva 

M
is

to
s 

Kata Juniores Def. Cognitiva 

M
is

to
s 

Kata Seniores Def. Cognitiva 

Kata Cadetes Cadeirante Kata Juniores Cadeirante Kata Seniores Cadeirante 

Kata Cadetes Def. Visual Kata Juniores Def. Visual Kata Seniores Def. Visual 

 
Especificações: os atletas de Escalão Juniores poderão optar por competir em Seniores, podendo apenas 
competir num único escalão. 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
 ACESSO  

FNK-P Atletas Federados e com seguro regularizado 

Condição 

Clínica 
Relatório Clínico comprovativo da Condição de Deficiência, assinado pelo médico responsável de 

caso, especialista ou equipa multidisciplinar. 
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Reavaliação 
Em caso de dúvida, a coordenação poderá pedir para reavaliar o caso ou pedir documentação 

complementar.  

 
Nota: em caso da não existência de CID/CIF devidamente preenchidos pelo médico responsável, a inscrição 
poderá ser aceite, desde que acompanhada por relatório qualitativo e quantitativo do quadro clínico, aceite 
pelos avaliadores de prova. 

REGRAS GERAIS 
 

Acompanhamento do atleta O atleta poderá fazer-se acompanhar pelo seu treinador apenas até à 
entrada da área de competição. 

Condições Especiais São permitidos sistemas aumentativos da condição visual ou auditiva. 

Nº de Katas 
2 KATAS - Básicas e/ou Superiores 

Sem repetição.  

Sistema da Arbitragem Pontuação 

Participação O escalão apenas abrirá com o mínimo de 3 inscrições 

 

PAGAMENTO     

O pagamento da inscrição deve ser efetuado para o IBAN – PT50 0007 0207 0041 0350 0011 1       SWIFT/BIC 

BESCPTPL.   

Devem solicitar o recibo na plataforma da FNK-P, indicando o atleta e a designação do pagamento no menu 

tesouraria. 

COORDENAÇÃO TÉCNICA – Avaliação Admissão 

Sílvia Duarte - Coordenadora de Projeto ParaKarate; Classificadora de ParaKarate 

NOTAS IMPORTANTES 

• Aquando do fecho das inscrições será lançado um programa com o horário mais definido; 

• A chamada para confirmação de presença dos atletas será na sala de aquecimento; 
• Somente será aceite como documento identificativo o Cartão de Cidadão; este documento terá de 

estar dentro do prazo legal de validade. Terá de ser mostrado na mesa do tatami. 
• A FNK-P não receberá qualquer pré-inscrição fora do prazo estipulado; 

 
Toda e qualquer questão relacionada com a prova deverá ser questionada diretamente aos 

Departamentos de Provas e Karaté para Todos (provas@fnkp.pt e karateparatodos@fnkp.pt) . 

 
A FNK-P, o Diretor de Provas e Competições, o Presidente do Conselho de Arbitragem a Diretora 
responsável pelo Projeto de ParaKarate estão disponíveis para auxiliar e esclarecer qualquer dúvida sobre 
este assunto. 
 
Os nossos cumprimentos 
 
Lisboa, 22 de janeiro de 2020 
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