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CONSELHO DE ARBITRAGEM
Aos Técnicos de Arbitragem da FNK-P
Lisboa, 16 de Setembro de 2021
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 para as reciclagens obrigatórias para quem quiser arbitrar provas
federativas e torneios apoiados pela FNK-P.
Os Oficias de Mesa não terão de fazer as reciclagens. Assim, solicitamos a todos os Oficiais de Mesa, que
queiram estar presentes nas provas desta época, enviem um e-mail para o Presidente do CA
(jfernandeskarate@gmail.com) convocados posteriormente.
Estão abertas as inscrições na plataforma da FNK-P para as reciclagens de Árbitros e Juízes (devem escolher
o local onde querem assistir à reciclagem, evitando inscrições erradas). Nas reciclagens os TA terão
obrigatoriamente de vestir o karate gi (kimono), devendo aparecer já equipados, uma vez que será interdito
o uso de balneários.
As reciclagens irão decorrer em três locais:
• 2 de Outubro – Alcabideche
Escola Eb 2/3 de Alcabideche - Rua Major Serpa Pinto (entrada pelas traseiras da escola)
• 3 Outubro – Maia
Pavilhão Centro Escolar da Maia, Tv da estação, 96, nº 174, 4470-179 Maia
• 1 de Dezembro – Faro
Local a indicar
Relembramos que as reciclagens são obrigatórias para que os árbitros e juízes possam ser convocados. A
formação contínua é importantíssima em todas as áreas de atividade. Desta forma, o CA pretende preparar
ainda melhor todos técnicos de arbitragem para mais uma época desportiva.
Programa para as Reciclagens:
09H00 – 11H30H - Formação teórica/prática Kata
11H45 – 13H00H - Formação teórica/prática Kumite
Alguma dúvida deverão contactar o Presidente do Conselho de Arbitragem.
Os meus cumprimentos,
O Presidente do Conselho de Arbitragem

(Joaquim Fernandes)
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