
5º Campeonato Nacional Seniores ParaKarate 

 

DATA 
 
12 Fevereiro de 2023 
 

LOCAL 

 
Pavilhão Desportivo Municipal de Albufeira, sito na Avenida das Ilhas B, 8200‐047 Albufeira 
 

INSCRIÇÕES 
 
Prazos e datas – de acordo com o ofício do Campeonato Nacional de Seniores. 
 
As inscrições só serão aceites na plataforma da FNK-P e são gratuitas para os competidores e seus 
treinadores. 
 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
 ACESSO  

FNK-P Atletas e treinadores têm de estar federados e com seguro ativo no ano 2023. 

Condição Clínica 

Obrigatório o envio, para karateparatodos@fnkp.pt, do Relatório Clínico 
comprovativo da Condição de Deficiência assinado pelo médico responsável de 
caso, especialista ou equipa multidisciplinar, dentro dos prazos estipulados para a 
inscrição dos competidores conforme calendarização do Campeonato Nacional de 
Seniores.  

Reavaliação 
Em caso de dúvida, a coordenação poderá pedir para reavaliar o caso ou pedir 
documentação complementar.  

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS  
 
Estão isentos da entrega de documentação clínica, salvo pedido específico pelo Departamento, os atletas 
que participaram no Campeonato Nacional de Seniores na época desportiva 2021/2022, tendo entregue 
toda a documentação exigida e tendo a mesma sido validada. 
 

ESCALÕES 
 
 
 
 
 
 
Especificações: os atletas com mais de 16 anos poderão competir em Seniores. 
 

REGRAS GERAIS  
 

Acompanhamento do atleta 
O atleta poderá fazer-se acompanhar pelo seu treinador apenas até 
à entrada da área de competição. 

Condições Especiais 
São permitidos sistemas aumentativos da condição visual ou 
auditiva. 

Nº de Katas 2 KATAS – Básicas e/ou Superiores – Sem repetição.  

Sistema da Arbitragem Pontuação. 

Escalões Seniores 

Kata Seniores Def. Cognitiva Masc. Kata Seniores Def. Cognitiva Fem. 

Kata Seniores Cadeirante Masc. Kata Seniores Cadeirante Fem. 

Kata Seniores Def. Visual Masc. Kata Seniores Def. Visual Fem. 
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Participação 

Mesmo que haja somente um competidor inscrito para uma prova, a 
mesma será realizada tendo o competidor de executar o Kata e ser-
lhe-á atribuído o Título de Campeão Nacional. 

 

NOTAS IMPORTANTES     
 

• Aquando do fecho das inscrições será lançado um programa com o horário mais definido; 

• A confirmação da presença dos atletas será na área da acreditação. 
 
Toda e qualquer questão relacionada com a prova deverá ser remetida diretamente ao Departamento de 
Provas (provas@fnkp.pt). 
 
Toda e qualquer questão relacionada com os requisitos de inscrição na prova deverá ser remetida para o 
Projeto Karate para Todos (karateparatodos@fnkp.pt). 
 
 
Lisboa, 11 de Janeiro de 2023 
 
 
Os nossos cumprimentos, 

 

 
      O Presidente da FNK-P           O Diretor de Provas da FNK-P        O Diretor de Karate para Todos da FNK-P 
   
 
 
     (Carlos Alexandre Silva)     (Jorge Sousa)    (José Chagas) 
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