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Época 2020/2021 

 

Informações finais 

 

Lisboa, 5 de julho 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: 

a) Após terminar o período referente às retificações, registámos definitivamente na plataforma da FNK-P 

540 inscrições, sendo 463 atletas e 77 treinadores, de 81 Clubes oriundos de 37 Associações; 

b) A competição decorrerá em quatro áreas durante aproximadamente nove horas no dia 10 e sete horas 

no dia 27; 

c) A entrega dos medalheiros será de acordo com o horário divulgado; 

d) O circuito que todos os atletas e treinadores devem seguir é: entrada no recinto de acordo com o 

esquema em anexo, acreditação de atletas e treinadores, realização de teste TRAg, pesagem para a 

disciplina de Kumite, área de aquecimento, área de pré competição, área de competição e circuito de 

saída do recinto; 

e) As credenciais devem ser levantadas na Acreditação apenas pelos Treinadores (por forma a diminuir o 

fluxo de pessoas) e de acordo com o horário estabelecido em anexo; 

f) Os Treinadores devem trazer consigo os Termos de responsabilidade devidamente preenchidos e 

assinados (Treinador e atletas), entregando-os ao representante federativo aquando da Acreditação; 

g) Em anexo seguem o horário de cada escalão, os sorteios, o programa da prova, o termo de 

responsabilidade e o esquema do recinto. 

 

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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