Fundamentos de Arbitragem
na Alta Competição

5 de Outubro de 2018 – CASCAIS

Organização:

Colaboração:

Federação Nacional de Karate – Portugal
OBJETIVOS
Dotar os treinadores das novas Regras de Arbitragem tendo em conta o movimento Olímpico.
Estimular os treinadores e técnicos de arbitragem sobre a importância do conhecimento das regras de
arbitragem de Kata e Kumite e dotando de compreensão das novas tendências na alta competição.
Dotar os treinadores de conhecimento do modelo competitivo numa perspetiva da avaliação de
Arbitragem internacional.
Identificar os modelos dos competidores de Kata e Kumite contribuindo para desenvolver e aplicar os
métodos e fundamentos científicos, técnico e táticos nos competidores de alta competição.
PÚBLICO-ALVO
A Ação de Formação é destinada a treinadores de Karate de todos os graus.
DATA
A atividade será realizada no dia 5 de Outubro de 2018 – Cascais
LOCAL
Casa das Histórias Paula Rego, Av. da República nº 300, 2750 – 475 Cascais
FORMADOR
Formador – Sensei Joaquim Fernandes
• Presidente da Comissão de Arbitragem Nacional
• Árbitro Mundial WKF
• Árbitro Europeu EKF
• Formador da FNK-P
• 6º Dan de Shotokan
IMPORTANTE
Os treinadores devem participar na integra.
PROGRAMA
08:30 – Receção dos participantes;
09:00/13:00 – Módulo Teórico
•
•
•
•

Estudo científico das Regras de arbitragem rumo aos Jogos Olímpicos
Análise das Regras de Kata e Kumite na Alta Competição
Avaliação Científica Técnico-Tática no Kata
Avaliação Científica Técnico-Tática no Kumite

CONDIÇÕES DE ACESSO
O custo da participação na Ação é o abaixo assinalado, desde que a inscrição seja efetuada,
impreterivelmente, até às 17h00 do dia 2 de Outubro de 2018.

Treinadores

VALOR
10,00 €
2

Federação Nacional de Karate – Portugal

✓ As inscrições devem ser efetuadas apenas através da plataforma online da FNK-P no menu Ações;
✓ Simultaneamente deverão fazer um movimento de tesouraria, no menu TESOURARIA, relativo ao
pagamento das inscrições efetuadas;
✓ Após estes dois requisitos deverá ser efetuado o pagamento e enviado o comprovativo de
pagamento para: tesoureiro@fnkp.pt;
✓ Só poderão efetuar a inscrição na ação, os Treinadores que têm as quotas federativas atualizadas,
bem como o Título Profissional de Treinador de Desporto – Karate (TPTD-K);
✓ Só serão aceites as inscrições que cumpram estas condições.

NIB 0018 0003 39487665020 18 – SANTANDER
(Enviar comprovativo de pagamento com indicação do ordenante e número do movimento de
tesouraria para: tesoureiro@fnkp.pt).
LIMITE DE INSCRIÇÕES
Número máximo de vagas é de 100 participantes.
UNIDADES DE CRÉDITO
0,8 créditos para Formação Contínua Específica cada dia.
CONTATOS
DESIGNAÇÃO
FNK-P (Geral)
Departamento de Formação da FNK-P
Presidente do CA

CONTATO
fnkp@fnkp.pt
formacao@fnkp.pt
jfernandeskarate@gmail.com

Lisboa, 21 de Setembro de 2018

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FNK-P

O Diretor do Departamento de
Formação da FNK-P

O Presidente do Conselho de
Arbitragem

(Carlos Silva)

(António Quaresma)

(Joaquim Fernandes)
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