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CONSELHO DE ARBITRAGEM 
Aos Associados da FNK-P 

 
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2022 
 

Exmos. Srs., 
 

O Conselho de Arbitragem com o apoio da Direção da FNK-P vai promover duas Ações de Formação 
direcionadas para Juízes, Árbitros e Treinadores, nos dias 5 e 6 de Março de 2022. 
 

A finalidade destas ações é informar os técnicos de arbitragem e treinadores das novas alterações e 
procedimentos na aplicação de algumas mudanças das regras de Arbitragem emanadas pela WKF. Por outro 
lado, será dado um módulo de Ética e Fair Play. 
 

Estão abertas as inscrições na plataforma da FNK-P. Para tal deverão escolher a situação que se aplica (se é 
árbitro ou se é treinador e qual o local onde se inscrevem). 
 

Todos os TA podem inscrever-se sem custos na Ação de Formação. Aqueles que forem também treinadores 
e pretenderem obter créditos como tal, deverão inscrever-se como treinadores e pagar o valor da inscrição 
€10,00.  
 

Esta ação será a última oportunidade para os TA que ainda não realizaram a reciclagem na presente época 
desportiva. 
 

Os TA terão obrigatoriamente de vestir o uniforme oficial. Os treinadores devem ir com o fato de treino. 
 

Locais e horários: 
 

• 5 de Março 2022 – Maia 
10H – 11H só técnicos de arbitragem 
11H – 12H técnicos de arbitragem e treinadores 
Sede do Clube Karate da Maia, Edifício da Polícia de Segurança Publica de Águas Santas 
 

15H – 17H Ética e Fair Play, técnicos de arbitragem e treinadores 
Junta de Freguesia de Águas Santas, rua Joaquim de Vasconcelos, nº 174, 4425-455 Águas Santas 
 

• 6 de Março 2022 – Alcabideche            
10H – 11H só técnicos de arbitragem 
11H – 12H técnicos de arbitragem e treinadores 
15H – 17H Ética e Fair Play, técnicos de arbitragem e treinadores 
Escola IBN Mucana – Pólo da Secundária – entrada pelas traseiras da escola rua Major Serpa Pinto 

 

Recordamos a todos o cumprimento das medidas de prevenção relativamente ao novo coronavírus SARS-
CoV-2 em vigor. 
 

O Presidente do CA 

 
Nuno Cardeira 
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