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Época 2021/2022  

 

Lisboa, 27 de maio de 2022 

 

Exmos. Associados, 

 

O Campeonato Nacional de Infantis, Iniciados e Juvenis encontra-se estabelecido no calendário federativo e 

agendado para os dias 4 e 5 de junho de 2022, no Pavilhão Desportivo Municipal de Mafra, sito na Av. Dr. 

Francisco Sá Carneiro, 2640-486 Mafra, https://goo.gl/maps/ePA98F7osNU9HkAC8. 

 

Para este evento informamos: 

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

690 inscrições, sendo 565 atletas e 125 treinadores, de 104 Clubes oriundos de 43 Associações; 

b) A competição decorrerá em quatro áreas durante aproximadamente oito horas no dia 4 e seis horas no 

dia 5; 

c) Estabelecemos um momento, no final do evento, para a entrega dos medalheiros. Poderá haver um 

segundo momento de acordo com o desenrolar da prova, após a disciplina de Kata; 

d) Apenas serão credenciados os treinadores inscritos; 

e) As credenciais devem ser levantadas na zona da Acreditação entre as 7h30 e as 12h nos dois dias, de 

acordo com o horário em anexo; 

f) Os atletas deverão estar preparados para a chamada e devidamente pesados com uma antecedência de 

60 minutos da hora prevista para o início da respetiva prova; 

g) Em anexo seguem o escalonamento, o horário da prova e os sorteios. 

 

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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