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CIRCULAR nº15 de 13.09.2016
Aos Clubes CPK
1. Treino de Treinadores CPK
Público-alvo: treinadores CPK com a sua situação legalizada na Associação e na FNKP; não é permitida a
participação de atletas nem assistência;
Calendarização: dia 18 de Setembro 2016 (domingo) entre as 10.00 e as 12.00 horas;
Local: Pavilhão II do Estádio Universitário de Coimbra, junto ao Rio Mondego;
Direção Técnica: Sensei José Ramos;
Créditos a atribuir: 2.
2. Almoço Treinadores CPK
Concentração às 12.45 horas no Estádio Municipal de Coimbra, junto à porta (no R/C) de acesso ao Restaurante 39
que fica no 3º andar.
O almoço terá o seu início às 13.00 horas e a homenagem aos treinadores no final da refeição.
Como já foi informado, foi escolhido um local económico mas com dignidade. Foi escolhida uma ementa buffet que
permite o consumo livre de bebidas (excepto bebidas espirituosas) e de sobremesas.
Para os habituais esquecidos, poderão ainda inscrever-se, mas urgentemente.
3. Inscrições/Revalidações
Como é do conhecimento de todos a FNKP alterou contra o parecer do CPK o início e fim das épocas desportivas. O
que agora existe é um perfeito disparate, pois em Setembro/Outubro é o retomar e para outros o início da época
desportiva da esmagadora maioria dos atletas.
Acontece que alguns clubes logo no dia 1 de Setembro contactaram o CPK interrogando sobre os preços para a nova
época, quando a época só começa em Janeiro. Mais, já informámos em Circular que enquanto a FNKP não se
pronunciar, não podemos aceitar nada.
Pois mesmo depois da informação, já houve quem enviasse inscrições. Erro grave, pois os processos vão ser
devolvidos, porque segundo o novo regulamento de taxas da FNKP as verbas são diferentes da última época e já está
instalada a confusão na secretaria da Associação e da Federação.
4. Atletas CPK em competições internacionais
Alertam-se todos responsáveis dos clubes CPK, treinadores e atletas que nas participações internacionais todos
deverão ter em atenção que para além do Seguro Desportivo, deverão ser portadores do Cartão de Saúde Europeu.
Em caso de acidente desportivo no estrangeiro é o Cartão de Saúde Europeu que permite a devida assistência
hospitalar. A Associação não se responsabiliza por qualquer situação internacional em que atletas compitam sem
Seguro Desportivo ou que não sejam portadores do referido Cartão de Saúde.
5. Comemorações dos 40 anos do Karate Shotokan CPK no Norte
Temos reencaminhado para todos as informações sobre este evento a realizar no dia 25 de Setembro 2016.
Apelamos à participação de todos, principalmente os do Norte, nas comemorações desta efeméride, importante para
os pioneiros, para os muitos que ao longo dos anos têm partilhado a prática do nosso Karate e muito importante para
a continuação da marca CPK ao longo destes anos.
Saudações Desportivas,
José Melo
Presidente
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