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Campeonato Nacional Individual 
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Época 2020/2021 

 

Retificações 

 

Lisboa, 10 de junho de 2021 

 

Exmos. Srs., 

 

Os Campeonatos Nacionais supra identificados encontram-se estabelecidos no calendário federativo e agendados 

para os dias 26 e 27 de junho de 2021, na Expocentro, situada no Parque Industrial Manuel da Mota, 3100-350 

Pombal, coordenadas GPS: N 39”56’9.77” / W 8”39’35.46”. 

 

Para este evento informamos que, após terminar o período referente às inscrições, registámos na plataforma da 

FNK-P 503 inscrições, sendo 412 atletas e 91 treinadores de 100 Clubes oriundos de 40 Associações. 

 

A próxima etapa decorrerá entre os dias 11 e 14 de junho e será para as retificações necessárias à participação 

de todos os inscritos. 

 

Assim, em anexo, enviamos as listas das inscrições recebidas por ordem alfabética, por clubes e por 

disciplina/categoria. As listagens contêm inscrições com “NÃO CONFORMIDADES” que impossibilitam, no caso 

dos atletas de transporem para as grelhas de sorteio, no caso dos treinadores a obtenção da credencial de acesso 

ao evento. 

 

Para que as inscrições “NÃO CONFORME” sejam admitidas, será necessária a regularização de acordo com o ofício 

de abertura oportunamente divulgado. Para resolução impreterível até ao dia 14, deverão contactar 

oportunamente o Departamento de Provas e Competições (provas@fnkp.pt). 

 

Salientamos também o seguinte: 

 

a) As Associações ou Clubes poderão cancelar qualquer inscrição até ao dia 14 de junho de 2021, desde que 

informem o Departamento de Provas e Competições através do email provas@fnkp.pt. Poderão ser 

devidamente ressarcidos do valor das inscrições desde que o solicitem à Tesouraria da FNK-P. Finda esta 

data não haverá restituição de valores pagos; 

 

b) Todos os dados recebidos estão ao abrigo do RGPD, no entanto os dados de participação neste evento 

serão enviados para a DGS como estipulam as Normas de Higiene e Contenção impostas; 

 

c) Qualquer caso que teste positivo à COVID-19, será encaminhado conforme protocolo.    
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Programa provisório 

 

Com o objetivo de todos se organizarem disponibilizamos para as Associações, Clubes, Treinadores e Atletas o 

seguinte programa provisório: 

 

26 de junho de 2021 27 de junho de 2021 

Cadetes (F/M) Kata Junior (F/M) 

Sub21 (F/M) e Parakarate Kumite Junior (F/M) 

 

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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