OPEN KARATE SOLIDÁRIO AKMV 2018

O OPEN KARATE SOLIDÁRIO 2018 – organizado pela
AKMV, Associação de karate de Montemor o Velho, irá
realizar-se no próximo dia 16 de Setembro de 2018 estando
todos os praticantes desta modalidade convidados a
inscreverem-se neste evento solidário.
Este Open visa sermos solidários, pedimos que tragam 1
alimento por cada Atleta e 1 por cada Treinador, assim como
todos os que desejem assistir ao Open, os bens alimentares
recolhidos revertem para famílias carenciadas do Conselho de
Montemor o Velho, a designar pela CMMV, promovemos
assim a prática desportiva aliada à solidariedade na região
centro.
Vamos juntos fazer deste Open Solidário um sucesso, não te
esqueças do de trazer o teu contributo! Nota: os alimentos
não devem ser perecíveis e devem ter validades alargadas.

Álvaro Fabião
Presidente da AKMV
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REGULAMENTO GERAL DE PROVA
16 SETEMBRO 2018
LOCAL E DATA:
O Open Karate Solidário da AKMV 2018, irá r ealizar-se no
Pavilhão Municipal de Montemor o Velho , EN 111, 3140
Montemor o Velho , n o dia 16 de Setembro , com início às 9:00
horas.
Será regido pelas regras de competição da FNK-P.

HORÁRIO:
A prova terá início às 9:00 horas com término previsto às 14:00
horas.
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ESCALÕES:
Os competidores serão distribuídos pelos escalões etários
listados abaixo, sendo a idade considerada a que tiverem à
data da prova (Em caso de dúvida a mesma será confirmada
pelo documento de identificação legal).

CINTOS:
Os Atletas devem utilizar exclusivamente na zona de prova
apenas cintos azuis e vermelhos.
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SORTEIO:
O sorteio será efetuado no dia 13 de Setembro de 2018 e
enviado para os clubes inscritos assim como publicado
na plataforma de inscrições Kimura.
Não serão aceites inscrições ou alterações após o envio do
sorteio.
Nota: Os treinadores devem imprimir as folhas referentes às
provas, pois as mesmas não serão distribuídas.

INSCRIÇÕES:
As inscrições são através da plataforma de eventos Kimura em

www.kimura.pt/akmv
A inscrição deve ser feita pelo clube, não serão aceites
inscrições individuais.
Cada Atleta apenas pode participar somente num único
escalão.
O Atleta deve ter seguro desportivo em dia. A organização não
se responsabiliza por qualquer acidente durante o decorrer da
prova.
Taxa de inscrição para o Atleta é de 5€ por cada prova. Para
os treinadores a inscrição é grátis.
Após a inscrição ser aceite, o valor da taxa de inscrição não é
devolvido.
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O pagamento deve ser feito para por transferência para:
IBAN: PT50 004530144018470809378, fazendo referência
ao Open AKMV 2018 e respetivo clube, enviando o
comprovativo de transferência para o seguinte e-mail:
akmv2004@gmail.com
Somente poderá participar, quem tiver feito o respetivo
pagamento.
Plataforma de Eventos Kimura : www.kimura.pt/akmv
Inscrições
Até 10 setembro

Envio Listas
11 setembro

Confirmação/Alterações

Sorteio

Competição

Até 12 de setembro

13 setembro

16 setembro

e-mail de contacto e envio de comprovativos: akmv2004@gmail.com

