
FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE – PORTUGAL 
 

Utilidade Pública Desportiva e Utilidade Pública 
(DR. 213, IIª Série 14 de Setembro de 1995 e DR. 15, IIª Série 18 de Janeiro de 1996) 

NIPC 503 027 120 
 

Rua do Cruzeiro, n.º 11 A – 1300-160 Lisboa – PORTUGAL 
Tel.: +351 967 162 645        GPS: 38.707464,-9.191960 

Email: fnkp@fnkp.pt     Site: www.fnkp.pt     Email Dep: provas@fnkp.pt 
 

Filiada 
Federação Mundial de Karate (WKF) – Federação Europeia de Karate (EKF) 

Confederação do Desporto de Portugal (CDP) – Comité Olímpico de Portugal (COP) – Comité Paralímpico de Portugal (CPP) 

Departamento de Provas e Competições 
 

Campeonato Nacional Individual 

Escalão de Infantis, Iniciados, Juvenis e Seniores 

Época 2020/2021 

 

Retificações 

 

Lisboa, 27 de junho de 2021 

 

Exmos. Srs., 

 

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

para os dias 10 e 11 de julho 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, 541 inscrições, sendo 462 atletas e 79 treinadores, de 83 Clubes oriundos de 38 Associações. 

 

A próxima etapa que decorrerá entre os dias 27 a 30 de junho 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 dia 30 de junho, 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 30 de junho, 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; 
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c) Todos os casos relativos a Covid-19 são da responsabilidade do médico do “Protocolo Covid-19”, em 

sintonia com a lei e respeitadas as normas de higiene e segurança da DGS. Qualquer caso que teste 

positivo à Covid-19 será encaminhado conforme protocolo; relembramos que, caso o médico assim o 

decida, o respectivos Clube poderá ser impedido de participar na prova. 

 

d) Face à situação pandémica e à sua evolução diária, informamos, uma vez mais, que não é 

permitida a entrada no recinto desportivo de acompanhantes ou público. Assim, alertamos que, 

face à importância dos escalões envolvidos, deverão os Clubes organizar-se de modo a haver 

acompanhamento de todos os seus membros no exterior do recinto, tendo em conta o 

programa da prova.  
 

Programa provisório 

 

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

seguinte programa provisório: 

 

10 de julho de 2021 11 de julho de 2021 

09h30m Iniciados e Seniores (F/M) 09h30m Infantis e Juvenis (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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