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Época 2021/2022 

 

Informação final 

 

Lisboa, 25 de março de 2022 

 

 

Exmos. Srs., 

 

O Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Sub21 encontra-se estabelecido no calendário federativo e 

agendado para os dias 2 e 3 de abril de 2022, no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, sito na Rua do 

Picoto, 4780-521 Santo Tirso. 

 

Para este evento informamos: 

 

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

540 inscrições, sendo 436 atletas e 104 treinadores, de 102 Clubes oriundos de 40 Associações; 

b) A competição decorrerá em quatro áreas durante aproximadamente nove horas no sábado dia 2 e 

aproximadamente seis horas no domingo dia 3; 

c) A entrega dos medalheiros será de acordo com o horário divulgado. Estabelecemos para isso três 

momentos no sábado dia 2 e dois momentos no domingo dia 3; 

d) O circuito que todos os atletas e treinadores têm de seguir é: entrada no recinto de acordo com o 
esquema em anexo, acreditação de atletas e treinadores com a apresentação de uma, das cinco situações 
previstas no ponto 4) Notas importantes, alínea 2. do ofício de abertura, pesagem para a disciplina de 
Kumite, área de aquecimento, área de competição e circuito de saída do recinto; 

e) As credenciais devem ser levantadas na Acreditação apenas pelos Treinadores de forma a diminuir o fluxo 
de pessoas e de acordo com o horário estabelecido em anexo; 

f) Todos os agentes desportivos têm de retirar-se do recinto assim que terminem o seu desempenho no 
evento, pois passarão pelo recinto 450 pessoas no sábado e 300 pessoas no domingo. Sendo estes 
eventos cada vez mais mediáticos, esta afluência populacional no mesmo espaço em nada dignifica o 
Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Sub21. 

g) Estando o país ainda em estado pandémico será de todo profícuo que apenas permaneçam no pavilhão 
os atletas e respetivos treinadores em competição. 
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Em anexo seguem: o escalonamento e programa da prova, os sorteios 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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