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CONSELHO DE ARBITRAGEM
Aos Técnicos de Arbitragem da FNK-P
Lisboa, 25 de Setembro de 2020
Exmos. Srs.,
O Conselho de Arbitragem mantém o apoio da Direção da FNK-P para continuar a formar e atualizar Técnicos
de Arbitragem, tendo em vista uma melhor performance e verdade desportiva.
Assim, iremos continuar com o modelo de reciclagens obrigatórias para quem quiser arbitrar provas
federativas e torneios apoiados pela FNK-P, para a época desportiva atípica que se avizinha.
Reciclagens
Os Oficias de Mesa não terão de fazer as reciclagens devido à pandemia evitando assim mais ajuntamentos.
Assim, solicitamos a todos os Oficiais de Mesa, que queiram estar presentes nas possíveis provas desta época,
enviem um e-mail para o Presidente do CA (jfernandeskarate@gmail.com) para serem convocados
posteriormente.
Estão abertas as inscrições na plataforma da FNK-P para as reciclagens de Árbitros e Juízes (devem escolher
o local onde querem participar na reciclagem, evitando inscrições erradas). Nas reciclagens os TA terão
obrigatoriamente de vestir o karate gi (kimono), não sendo necessário o uniforme oficial. Devem comparecer
já equipados, uma vez que está interdito o uso de balneários.
Irão decorrer em quatro locais:
•

7 de Novembro – Maia
Junta de Freguesia de Águas Santas, rua Joaquim de Vasconcelos, nº 174, 4425-455 Águas Santas.

•

8 de Novembro – Mealhada
Associação Recreativa e Cultural Vilarinho do Bairro, rua de S. Miguel, 3780-599 Vilarinho do Bairro.

•

14 de Novembro – Alcabideche
Escola Eb 2/3 de Alcabideche - Rua Major Serpa Pinto (entrada pelas traseiras da escola).

•

15 de Novembro – Faro
Local a indicar

Relembramos que as reciclagens são obrigatórias para que os árbitros e juízes possam ser convocados. A
formação contínua é importantíssima em todas áreas de atividade. Desta forma o CA pretende preparar
ainda melhor todos técnicos de arbitragem para mais uma época desportiva.
Programa para as Reciclagens:
09H00 – 10H30 – Formação prática
10H45 – 12H30 – Formação teórica/prática
12H30 – 14H00 – Formação teórica
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Cursos de Técnicos de Arbitragem
Estão abertas as inscrições, na plataforma da FNK-P, para o curso de Oficial de Mesa a realizar no dia 10 de
Outubro em Alcabideche, tendo que para isso, no dia do curso, os inscritos trazer fotografia tipo passe.
Igualmente estão abertas as inscrições, na plataforma da FNK-P, para os cursos de Juiz e Árbitro a realizar
nos dias 24 e 25 de Outubro a ter lugar em Alcabideche, tendo que para isso, no dia do curso, os inscritos
trazer fotografia tipo passe e a cópia da homologação de graduação da FNK-P.

NÃO SÃO ACEITES PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO EM SIMULTÂNEO!
A data limite das inscrições para o curso de oficial de mesa será o dia 6 de outubro 2020 e para o cursos de
juízes e árbitros o dia 19 de Outubro 2020.
Os programas dos cursos serão em breve enviados e estarão disponíveis no site e na APP da FNK-P.

Recordamos a todos o cumprimento das medidas de prevenção relativamente ao novo
coronavírus SARS-CoV-2 como o uso obrigatório da máscara (modelo FFP2 ou FFP3),
distanciamento, desinfeção frequente e responsabilidade em não ter qualquer sintomatologia
COVID 19, em todos os cursos e reciclagens da FNK-P.
Para pagamento e recibo deverão ter em conta o seguinte:
✓ Só poderão efetuar a inscrição nos cursos, os agentes desportivos com as quotas federativas
atualizadas;
✓ Simultaneamente deverão fazer um movimento de tesouraria, no menu TESOURARIA, relativo ao
pagamento do curso que irão frequentar;
✓ Após estes dois requisitos deverá ser efetuado o pagamento e enviado obrigatoriamente o
comprovativo de pagamento para: tesoureiro@fnkp.pt;
✓ 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.
Valores dos cursos:
Oficial de Mesa
Juiz de Karate
Árbitro B
Árbitro A

€50,00
€120,00
€170,00
€220,00

Os meus cumprimentos,
O Presidente do Conselho de Arbitragem

(Joaquim Fernandes)
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