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Taça de Portugal Cadetes, Juniores e Seniores 

Informações finais 

Época 2022/2023 

 

Lisboa, 23 de setembro de 2022 

 

Exmos. Associados, 

 

A Taça de Portugal encontra-se estabelecida no calendário federativo e agendada para os dias 1 e 2 de outubro 

de 2022, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, sito na Rua Dona Maria I 220, 4490-538 Póvoa de Varzim. 

 

Para este evento informamos: 

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

393 inscrições, sendo 320 atletas e 73 treinadores, de 78 Clubes oriundos de 35 Associações; 

b) A competição decorrerá em quatro áreas durante aproximadamente nove horas no dia 1 e quatro horas 

no dia 2; 

c) Estabelecemos três momentos: no final da manhã e final da tarde de sábado, e final da manhã de 

domingo, para a entrega dos medalheiros; 

d) Apenas serão credenciados os treinadores inscritos; 

e) As credenciais devem ser levantadas na zona da Acreditação entre as 07h30 e as 10h e entre as 13h e as 

15h30 no sábado, e entre as 07h30 e as 10h no domingo; 

f) As pesagens serão entre as 9h00 e as 11h00 e entre as 13h00 e as 15h00; 

g) Os atletas deverão estar preparados para a chamada, na área de aquecimento e devidamente pesados, 

com uma antecedência de 60 minutos, da hora prevista para o início da respetiva prova; 

h) A reunião dos técnicos de arbitragem será às 08h30m; 

i) Em anexo seguem: o escalonamento com 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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