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Filiada  
Federação Nacional De Karaté – Portugal (FNK-P) 

 

 

ASSUNTO: CURSOS DE ÁRBITROS E JUIZES, AÇÃO FORMAÇÃO RECICLAGEM DE 

TÉCNICOS DE ARBITRAGEM (Extensivo a treinadores, treinadores auxiliares e atletas) 

 

Caros associados, 

A AKRAM irá promover em parceria com a Federação Nacional de Karate Portugal e Conselho de 

Arbitragem, um curso de Árbitros e Juizes e ação de formação de reciclagem para técnicos de 

arbitragem (Extensivo a treinadores e treinadores auxiliares). 

Os eventos realizam-se nos dias 11 e 12 de Novembro de 2017. 

Para os técnicos de arbitragem que pretendem participar no campeonato regional e que não vão 

frequentar o curso de formação, devem participar na ação de formação de reciclagem que se 

realiza no sábado de manhã dia 11 de Novembro. 

 

Notas Importantes: 

Requisitos para frequência dos cursos (Nos termos do art.º 16º do Regulamento de 

Arbitragem da FNK-P): 

- São requisitos para o Curso de Juiz de Karate ter a classificação de Oficial de Mesa na 
Lista Oficial de Técnicos de Arbitragem em vigor, ter 18 anos, ser 1º Dan e ter a 
graduação em Karate homologada pela FNK-P.  

- São requisitos para o Curso de Árbitro B de Karate ter a classificação de Juiz de Karate 
há duas épocas completas na Lista Oficial de Técnicos de Arbitragem, ser 2º Dan, ter a 
graduação em Karate homologada pela FNK-P e ter duas unidades de crédito.  

- São requisitos para o Curso de Árbitro A de Karate ter a classificação de Árbitro B de 
Karate há três épocas consecutivas na Lista Oficial de Técnicos de Arbitragem, ser 2º 
Dan, ter a graduação em Karate homologada pela FNK-P e ter quatro unidades de crédito.  
 

Inscrições: 

As inscrições devem ser preenchidas digitalmente e enviadas em formato word para o e-
mail direccao@akram.pt, tendo em conta a ficha de inscrição da Federação Nacional de 
Karate.  
 
Os clubes devem efetuar as inscrições dos seus técnicos de arbitragem no 
gestor da AKRAM, mais propriamente no separador “Atividades”. 
Pagamentos: 
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O pagamento deve ser efetuado através de transferência bancária para o IBAN da 
AKRAM: PT50 0035 0420 0001 9640 2305 4 mencionando o n.º do recibo gerado no 
gestor de cada clube. 
 
5€ Formação Treinadores e Técnicos Arbitragem (dia 11 de manhã) 
120€ Juiz de Karate 
170€ Árbitro B 
220€ Árbitro A  
 
As inscrições terminam a 28 de Outubro de 2017 

Todos e quaisquer assuntos devem ser tratados com a AKRAM, visto ser a entidade organizadora 

do curso nesta região. 

Para esclarecimentos, contactar o Presidente da Direção Samuel Chícharo através do contacto 

telefónico 966 385 993 ou e-mail direccao@akram.pt 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direção 

 

________________________________ 

Samuel Chícharo 
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