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Exmos. Senhores  

Associações, Clubes, Treinadores e Atletas  

 
Lisboa, 6 de setembro de 2018 
 

ASSUNTO: Informações Gerais 
 
 
Exmos. Srs., 
 
 A Federação Nacional Karate – Portugal no início desta época desportiva continuará a desenvolver 
e a promover o Karate Nacional nos diversos raios de ação. Assim, informamos: 
 

 
1. Calendário Integrado  

Enviámos o calendário federativo integrado no final de Julho de 2018 pelo que o mesmo encontra-
se ativo. Relembramos que o calendário federativo poderá ser alvo de pequenas alterações sempre 
que se justificar tendo em conta o interesse nacional.   

 
2. Mapa de Idades 

Junto enviamos o mapa de idades refente á época 2018/2019. 
 

3. Para a época desportiva 2018 /2019: 
 

3.1. Campeonato Individual:  
Inscrição de atletas Kata e Kumite: 10€ 
Inscrição de treinadores: 5€ 
(Se na mesma prova o competidor se inscrever em Kumite e Kata o valor a pagar será a junção dos 
dois montantes). 
 
3.2. Campeonato de Clubes: 
Inscrição de equipa Kata e Kumite: 12€ 
Inscrição de treinadores: 5€ 
(Se na mesma prova a equipa se inscrever em Kumite e Kata o valor a pagar será a junção dos dois 
montantes). 
 
3.3.  Liga Olímpica de Karate 2018/2019 
Inscrição de atletas Kata e Kumite: 20€ 
Inscrição de treinadores: 5€  
(Se na mesma prova o competidor se inscrever em Kumite e Kata o valor a pagar será a junção dos 
dois montantes). 

 
4. Prémios a ser atribuídos para a época 2018/2019: 

Escalão Sénior: 

• €150 para o 1º classificado    

• €100 para o 2º classificado  

• €80 para o 3º classificado 
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Escalão Cadete e Júnior: 

• Voucher em 150€ para o 1º classificado    

• Voucher em 100€ para o 2º classificado  

• Voucher em 80€ para o 3º classificado 

  
5. Prémios a atribuir pela obtenção de resultados desportivos nas seleções nacionais da federação 

época 218/2019: 
 

Campeonato da European Karate Federation 

 Prémios a ser atribuídos ao escalão sénior: 

• €400 para o 1º classificado    

• €250 para o 2º classificado  

• €150 para o 3º classificado 

 
Prémios a ser atribuídos ao escalão cadetes/júnior e sub21: 

• €350 para o 1º classificado    

• €200 para o 2º classificado  

• €100 para o 3º classificado 

•  

Prémios a ser atribuídos à equipa escalão sénior Kumite: 

• €800 para o 1º classificado    

• €500 para o 2º classificado  

• €300 para o 3º classificado 

•  

Prémios a ser atribuídos à equipa escalão sénior Kata: 

• €600 para o 1º classificado    

• €300 para o 2º classificado  

• €200 para o 3º classificado 

 
Campeonato da World Karate Federation 

Prémios a ser atribuídos ao escalão sénior: 

• €450 para o 1º classificado    

• €300 para o 2º classificado  

• €200 para o 3º classificado 

 
Prémios a ser atribuídos ao escalão cadetes/júnior e sub21: 

• €400 para o 1º classificado    

• €250 para o 2º classificado  

• €150 para o 3º classificado 

 
Prémios a ser atribuídos à equipa escalão sénior Kumite: 

• €850 para o 1º classificado    
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• €550 para o 2º classificado  

• €350 para o 3º classificado 

 
Prémios a ser atribuídos à equipa escalão sénior Kata: 

• €650 para o 1º classificado    

• €350 para o 2º classificado  

• €250 para o 3º classificado 

 
Prémios a ser atribuídos à equipa escalão cadete e júnior Kata: 

• €600 para o 1º classificado    

• €300 para o 2º classificado  

• €200 para o 3º classificado 

 
A Federação Nacional de Karate – Portugal deseja a todos os seus associados os votos de uma boa 

época desportiva 2018/ 2019. 
 
 

 
O Presidente da FNK-P 

 

 

(Carlos Alexandre Silva) 
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