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CONSELHO DE ARBITRAGEM 
Aos Técnicos de Arbitragem da FNK-P 

 
Lisboa, 7 de Dezembro 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. 
 
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.  
 
Está aberta a inscrição na plataforma da FNK-P para a reciclagem de Árbitros e Juízes. 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. 
 
A referida reciclagem irá decorrer no dia 19 de Dezembro – Alcabideche na Escola Eb 2/3 de Alcabideche - 
Rua Major Serpa Pinto (entrada pelas traseiras da escola), das 13h30 às 18h30. 
 
Para circulação entre concelhos, os TA terão de solicitar uma declaração para o efeito para o Presidente 
do CA (jfernandeskarate@gmail.com). 
 
Programa: 
 
13H30 – 15H00 – Formação prática  
15H15 – 16H00 – Formação teórica/prática 
16H00 – 18H30 – Formação teórica 

 
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.   
 
 
Os meus cumprimentos, 
 

O Presidente do Conselho de Arbitragem 
 
 

(Joaquim Fernandes) 
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