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I Liga de Karate (LK), informação de abertura 

Época 2021/2022 

 

Lisboa, 22 de setembro de 2021 

 

 

Exmos. Associados, 

 

A I Liga de Karate encontra-se estabelecida no calendário federativo e agendada para os dias 23 e 24 de 

outubro de 2021, no Pavilhão Desportivo de Mealhada, sito na Zona Desportiva de Mealhada, 3050 

Mealhada. 

 

1) Para este evento informamos que: 

• Terão de inscrever os agentes desportivos na plataforma da FNK-P no menu “Ações”, escolher a 
competição em causa e selecionar o agente que pretende inscrever. 

• Para que a inscrição seja considerada válida têm de efetuar o movimento de tesouraria respeitante 
aos inscritos, bem como o respetivo pagamentos conforme os seguintes valores: 
✓ Inscrição de atletas: 20€; 
✓ Inscrição de treinadores: 5€; 

Não serão aceites pagamentos agendados ou pendentes. 

• O pagamento deverá ser efetuado para o NIB - 0007 0207 0041 0350 001 11 – Novo Banco, 
referente ao movimento de tesouraria com o envio do comprovativo de pagamento para o e-mail 
tesoureiro@fnkp.pt. 

• Não haverá devolução do valor das inscrições, independentemente do motivo, caso a FNK-P não 
tenha sido informada para o email provas@fnkp.pt antes da realização dos respetivos sorteios; 

• Para este evento, os Clubes poderão inscrever 4 (quatro) atletas por escalão e categoria; 

• As datas estabelecidas encontram-se em anexo (calendarização dos prazos organizativos); 

• Todos os regulamentos sobre o evento encontram-se inseridos no Regulamento Geral de Provas. 

 

2) As disciplinas, escalões e categorias de peso previstas são: 

• Kata Cadete, Júnior e Sénior masculino e feminino; 

• Kumite Cadete masculino -57kg, -67kg e +67kg; 

• Kumite Cadete feminino -47kg, -54kg e +54kg; 

• Kumite Júnior masculino -61kg, -71kg e +71kg; 

• Kumite Júnior feminino -53kg, -63kg e +63kg; 

• Kumite Sénior masculino -67kg, -75kg e +75kg; 

• Kumite Sénior feminino -55kg, -61kg e +61kg. 
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3) Programa provisório 

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

Atletas o seguinte programa provisório: 

 

23 de outubro de 2021 24 de outubro de 2021 

10h00m Kata Cad, Jun, Sen (F/M) 10h00m Kata Cad, Jun, Sen (F/M) 

14h00m Kumite Cad, Jun, Sen (F/M) 14h00m Kumite Cad, Jun, Sen (F/M) 

 

4) Notas importantes e normas de proteção, higiene e segurança específicos do SARS-CoV2 

1. De acordo com a Orientação da DGS nº036/2020, a FNK-P está autorizada a retomar as 

competições desportivas; 

2. No dia do evento, todos os intervenientes terão de exibir o “Certificado Digital de Vacinação”, 

emitido pelo Ministério da Saúde contra o SARS-CoV2. Na ausência deste certificado, os 

intervenientes terão de fazer um teste TRAg logo após a acreditação, que terá um custo de €5,00; 

3. O uso de uma máscara tipo FFP2 é condição obrigatória para todos os agentes desportivos e demais 

pessoas envolvidas diretamente no evento. Apenas os atletas estão dispensados da 

obrigatoriedade do uso de máscara durante a sua performance competitiva; 

4. Todos os intervenientes envolvidos no evento estão obrigados a preencher, datar, assinar e 

entregar, aquando da acreditação, o termo de responsabilidade que se anexa, e previsto na 

Orientação da DGS nº036/2020; 

5. Se qualquer interveniente tiver algum sintoma, ou suspeita, não pode ter qualquer ação no evento; 

6. Será anotado o registo de todos os intervenientes com o nome, contato e data/hora na entrada e 

na saída; 

7. Será efetuada, a todos os intervenientes, a medição da temperatura corporal e desinfeção de mãos 

e calçado à entrada; 

8. Todos os intervenientes deverão respeitar e fazer respeitar a distância social mínima de 2m, 

nomeadamente em contexto não competitivo; 

9. Haverá limpeza e desinfeção dos espaços, materiais e equipamentos a utilizar, nomeadamente da 

área de competição, pré competição e aquecimento em horários definidos; 

10. É obrigatória a desinfeção pelo próprio atleta (com desinfetante seu) dos equipamentos e 

materiais pessoais antes e após cada performance; 

11. Apenas será permitida a entrada no recinto desportivo aos atletas e treinadores dos respetivos 

escalões de acordo com o programa estabelecido; 

12. Qualquer agente desportivo que não esteja em competição não poderá permanecer nas áreas de 

aquecimento ou competição. 

13. Será permitida a presença de público de acordo com as normas e/ou atualizações emitidas pela 

DGS. 

14. A divulgação dos sorteios será acompanhada de um programa com horário definido; 

15. A confirmação da presença dos atletas será na área da acreditação; 

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

estabelecido no programa; 
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17. Os competidores deverão exibir um documento de identificação civil oficial de acordo com a alínea 

3) do art.º 14 do Regulamento Geral de Provas, que terá de ser mostrado em dois momentos: na 

pesagem e na mesa do tatami escalonado para a competição; 

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

descritos no art.º 16 do Regulamento Geral de Provas; 

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

20. Qualquer assunto sobre o evento deve ser exposto para o email provas@fnkp.pt. 

 

Os pontos acima descritos, bem como o “Protocolo Específico”, servirão de ferramenta estratégica na 

preparação e resposta para a prevenção e contenção de uma forma transversal a todos os participantes no 

evento, tendo em conta a saúde pública e a responsabilidade cívica. Apelamos a todos o seu estrito 

cumprimento. 

 

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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