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Departamento de Provas e Competições 
 
 

Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Sub21 
I Taça das Demonstrações de Karate 
Época 2019/2020 
 
O Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Sub21 juntamente com a I Taça das Demonstrações de Karate, 
eventos estabelecidos no calendário Federativo, e agendados para o dia 7 de dezembro de 2019, decorreram no 
Portimão Arena, situado no Parque de Feiras e Exposições, Caldeira do Moinho 8500-726 Portimão. 
 
Os eventos desenrolaram-se em oito áreas de competição, contando com setecentas e sessenta e cinco inscrições 
(seiscentos e quarenta e três atletas e cento e vinte e dois treinadores), terminando o evento com um atraso de 
trinta minutos ao previamente estabelecido. 
 
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. 
 
Em anexo, a classificação geral 
 
 
 
 
 
 
Os nossos cumprimentos 
 
Lisboa, 11 de dezembro de 2019 
 
 
 

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