MATOSINHOS INTERNATIONAL N.P.K. KARATE OPEN 2019 - MATOSINHOS – PORTUGAL

REGULAMENTO
1. Taxas de inscrição:
a. Todos os escalões - 10,00€/ prova;
2. Escalões de Kata de acordo com o regulamento FNK-P em vigor.
3. Kata Séniores é para competidores +16 anos.
4. Kata Masters:
a. Feminino – a partir dos 35 anos
b. Masculino – a partir dos 40 anos
5. Escalões de peso para Kumite de acordo com o regulamento FNK-P em vigor.
6. Escalões da prova de ParaKarate:
a. Kata Mista Deficiência Auditiva +16anos
b. Kata Mista Deficiência Cognitiva +16anos
7. Taxas de inscrição Parakarate:
a. Todos os escalões - 0,00€/ prova;
8. A inscrição de treinador tem a taxa de inscrição de 5€.
O treinador principal do clube pode requisitar credenciais de treinador no dia da prova
com um custo de 10€ por credencial.
9. O pagamento deverá ser efetuado por depósito ou transferência bancária para o
seguinte IBAN: PT50.0035.0502.00012454930.63 (CGD).
10. O envio da confirmação de pagamento tem que ser efetuado até à data limite das
inscrições. Ao levantar as credenciais, os clubes que não enviaram o comprovativo do
pagamento, devem apresentar o comprovativo
11. A prova será regida pelas regras oficiais FNKP/WKF em vigor para cada escalão e
prova, com as seguintes alterações:
a. O protetor corporal é opcional;
b. Kumite Iniciado e Juvenil 1:30 minuto, os restantes escalões 2 minutos;
12. Todos os atletas estão obrigados a fazer-se acompanhar de um documento de
identificação pessoal e apresentá-lo sempre que solicitado.
13. A violação do ponto anterior pode acarretar a desclassificação do atleta.
14. É responsabilidade do atleta ter o seguro desportivo atualizado. A organização não
se responsabiliza por acidentes ocorridos durante o decorrer da prova.
15. As inscrições devem ser realizadas até ao dia 08 de Fevereiro de 2019.
16. As listas de inscritos serão enviadas para confirmação dia 09 de Fevereiro de 2019.
17. O Sorteio será publicado na página do evento e Facebook no dia 12 de Fevereiro de
2019.
18. No ato da inscrição, os registos são visualizados em tempo real, qualquer correção
após o fecho das inscrições implica o pagamento de nova inscrição.
19. Reclamações ao sorteio serão aceites de dia 09 a 11 de Fevereiro de 2019.
20. Alterações ao sorteio devido a erro nas inscrições, só serão incluídas no sorteio por
substituição direta de atletas ausentes no dia da prova.
21. Os treinadores devem imprimir as folhas de prova que serão disponibilizadas pela
organização apenas em formato eletrónico.
22. A organização reserva o direito de anular ou juntar escalões e/ou categorias, em
caso de número de inscrições insuficiente.
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