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DEPARTAMENTO DE SELECÇÕES 
 
O Departamento de Selecções vai realizar no próximo dia 16 de Outubro um treino nacional de pré 
selecção, referente aos escalões de Cadete, Júnior e Sénior, em simultâneo com o Curso de Árbitros da 
responsabilidade do Conselho de Arbitragem. 
Convocamos para o referido treino os competidores convocados para o último treino nacional de pré 
selecção, bem como, todos os que participaram no mesmo (2 e 3 de Outubro de 2010), conforme o 
ponto 4.4.3. do artigo 4º, do Regulamento do Departamento de Selecções, desde que não se verifique 
qualquer falta injustificada. 
Entretanto, no dia 17 de Outubro, Domingo, será realizado novo treino de pré selecção dos escalões 
de formação.  
Os treinos serão realizados no PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTO TIRSO, sito na Rua do Picoto – 
S/N, 4780-521 Santo Tirso – (Tel: 252 830 406).  
No sentido de facilitar a participação dos escalões de formação, decidimos realizar dois treinos com os 
mesmos objectivos, enquadrando os competidores por zonas, conforme o quadro seguinte: 
 

DATA ZONA LOCAL 

17/10/2010 Norte, Centro-Norte e Ilhas* Santo Tirso 

13/11/2010 Centro-Sul, Sul e Ilhas* Seixal 

*É dada a possibilidade de opção. 
 
Apesar da definição por zonas, nesta fase, é dada a possibilidade de competidores de outras regiões 
participarem em qualquer um dos treinos apresentados.  
Lembramos que os actuais competidores dos escalões de formação serão os nossos principais candidatos 
a representar PORTUGAL no Campeonato da Europa de Cadetes e Juniores, em 2014, cuja 
responsabilidade organizativa é da FNKP - Federação Nacional Karate Portugal e da EKF - European 
Karate Federation. 
Em âmbito do departamento de selecções pretendemos estimular os competidores e treinadores no 
apoio e preparação da NOSSA SELECÇÃO. Os competidores devem continuar a ser sujeitos a um 
Programa de Desenvolvimento Desportivo (MCN) nos próximos 4 anos, através de metodologias 
adaptadas ao seu desenvolvimento ecléctico que iniciámos no treino de 19/06/2010. 
Nesse sentido, convocamos todos os competidores presentes no treino de pré selecção realizado em 
19/06/2010, em Pombal, na disciplina de Kata e Kumite, bem como, os competidores dos escalões de 
Infantis, Iniciados e Juvenis com resultados de pódio nas fases regionais e nacional da FNKP na época 
desportiva 2009/2010. 
Por tratar-se de crianças e jovens em idades de grandes transformações, o Departamento de Selecções 
continuará a integrar no referido treino competidores que embora não tivessem atingido um lugar de 
pódio na época desportiva anterior (2009/2010), evidenciem potenciais características técnicas, físicas, 
tácticas e psicológicas. 
Para o efeito, deverá ser elaborado um relatório técnico do treinador pessoal sobre o competidor, e 
enviado ao Seleccionador Nacional até ao próximo dia 14/10/2010 pelas 12:00 (email: fnkp@fnkp.pt).  
No relatório deverá conter informação sobre a idade, peso, altura, disciplina, condição física, condição 
técnica, condição táctica, condição psicológica e um breve currículo desportivo do atleta.  
Após avaliação técnica do relatório será enviada resposta da decisão ao interessado até ao dia 
15/10/2010. 
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PROGRAMA 
 
Sábado 16/10/2010 
14:00 – 16:00 Treino de KATA (Cadetes, Juniores e Seniores) 
16:00 – 18:00  Treino de KUMITE (Cadetes, Juniores e Seniores) 
 
17:30 – 18:30  Participação de competidores na Acção de Reciclagem + Curso dos Árbitros (Kata) 
18:30 – 19:30  Participação de competidores na Acção de Reciclagem + Curso dos Árbitros (Kumite) 
 
AS ACÇÕES PREVISTAS PARA O DIA 16/10/2010 SERÃO REALIZADAS À PORTA FECHADA. 
 
Domingo 17/10/2010 
10:00 – 13:00 Treino de KATA e KUMITE (Escalões de Formação – Ver tabela) 
 
17:30 – 18:30  Participação de competidores no Curso dos Árbitros (Kata – Cadete, Júnior e Sénior) 
18:30 – 19:30  Participação de competidores no Curso dos Árbitros (Kumite – Cadete, Júnior e Sénior) 
 
Todos os atletas devem levar Kimono, protecções obrigatórias, sapatilhas, calção, t-shirt, bloco de notas 
e água. 
Para qualquer esclarecimento, devem utilizar os seguintes contactos: 
 

DESIGNAÇÃO NOME CONTACTO 
FNKP (Geral) Sara Rodrigues 213623152 
FNKP (Presidente) João Salgado 915755606 
Seleccionador Nacional Joaquim Gonçalves 919769570 

 
Com os melhores cumprimentos. 
 
 

Lisboa, 11 de Outubro de 2010 
 
 
 
     O Presidente da FNKP,    O Seleccionador Nacional, 
 
 
 
 
 
 (João Salgado)                        (Joaquim Gonçalves) 

       


