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Departamento de Provas e Competições 
 

I Liga de Karate (LK), informações definitivas 

Época 2020/2021 

 

Lisboa, 4 de dezembro de 2020 

 

Exmos. Associados, 

 

A I Liga de Karate encontra-se estabelecida no calendário federativo e agendada para o dia 13 de dezembro 

de 2020, no Pavilhão Altice Arena, situado no Parque das Nações, Rossio dos Olivais, Lote 2.13.01A, 1990-

231 Lisboa. 

 

Sobre o evento: 

1) Após terminar o período referente às retificações, registamos definitivamente 131 inscrições: 

a. 101 atletas; 

b. 30 treinadores; 

c. 49 Clubes; 

d. 26 Associações. 

2) A competição decorrerá em quatro áreas durante sete horas; 

3) A entrega dos medalheiros será após a respetiva competição; 

4) O circuito que todos os atletas e treinadores devem seguir é: 

a. Entrada no recinto através do túnel de acesso situado junto à rotunda na Rua do Bojador; 

b. Acreditação; 

c. Teste de despiste (Covid-19); 

d. Pesagem (para a disciplina do Kumite); 

e. Área de aquecimento; 

f. Área de pré competição; 

g. Competição; 

h. Circuito de saída do recinto. 

5) Todos os agentes envolvidos no evento devem trazer consigo o Termo de Responsabilidade 

devidamente preenchido e assinado, entregando-o ao representante federativo aquando da 

Acreditação; 

6) Haverá uma balança disponível entre as 9h e as 16h para “pesagens sem controlo”, à entrada do 

recinto, antes da acreditação; 

7) Não será permitido público nas bancadas do recinto; 

8) Todas as áreas de competição terão transmissão direta através do Facebook da FNK-P; 

9) Os Treinadores e atletas com acesso às Credenciais estão listados em anexo. Estas devem ser 

levantadas na zona da Acreditação após a entrada no recinto e de acordo com o horário 

estabelecido em anexo. 
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10) Apenas os Treinadores devem levantar as credenciais, por forma a diminuir o fluxo de pessoas 

nesta área do recinto. 

11) O Regulamento Geral de Provas, prevê no ponto 3), do Artigo 5º, do ANEXO V – Regulamento 

específico da Liga de Karate (LK) e Liga de Elite de Karate (LEK) que: 

“3) Na segunda etapa da LK existirão cabeças de série, sendo considerados os que na prova da LK 

anterior obtiveram o primeiro e segundo lugar, desde que se inscrevam.” 

Significa, portanto, que para esta I LK, os sorteios contarão apenas com atletas de inscrição normal. 

 

Em anexo seguem grelhas dos grupos de atletas, programa, termo de responsabilidade e planta do recinto. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

1. A confirmação da presença dos atletas será na área da acreditação e posteriormente na área de 

aquecimento; 

2. As pesagens serão efetuadas por técnicos da equipa de Arbitragem de acordo com o horário 

estabelecido no programa; 

3. Somente será aceite como documento identificativo um Cartão de Cidadão válido que terá de ser 

mostrado em dois momentos: na pesagem e na mesa do tatami escalonado para a competição; 

4. Os treinadores e atletas devem cumprir estritamente o horário estipulado; 

5. Qualquer assunto sobre o evento deve ser enviado para o email provas@fnkp.pt; 

6. Apenas é permitido o acesso à competição aos treinadores que preencherem os requisitos 

descritos no Regulamento Geral de Provas. 

 

A FNK-P e o Diretor de Provas e Competições, estão disponíveis para auxiliar e esclarecer qualquer dúvida 

sobre este assunto. 

 

Os nossos cumprimentos, 

 

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

 

 

 

   (Carlos Alexandre Silva)            (Jorge Sousa) 
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