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Calendário CNG 2022
Zona
Norte
Centro
Lisboa
Sul
Açores
Madeira

Data
19 de Março
23 de Julho
19 de Novembro
A indicar – de acordo com as inscrições
A indicar – de acordo com as inscrições
A indicar – de acordo com as inscrições

Data Inscrição
Até 11 de Março
Até 15 de Julho
Até 11 de Novembro
A indicar
A indicar
A indicar

Exames Cintos Vermelhos, Castanhos, Negros e Dans em Kickboxing.
Inscrições até à data indicada para: geral@fpkmt.pt
Todos os candidatos devem ter a sua inscrição na FPKMT para o ano de 2022 devidamente
regularizada.
Os candidatos a exame de graduação têm de respeitar os tempos de permanência nos cintos.
Os 5 meses de confinamento devido à pandemia de Covid-19 serão descontados aos tempos de
permanência nos cintos.
Para efectuar a inscrição a exame de graduação, os candidatos devem enviar curriculum
desportivo, cópia de anteriores certificados de graduação e cópia da caderneta com o
averbamento do exame anterior, através do email geral@fpkmt.pt, para avaliação pelo CNG.
O conteúdo técnico dos exames será enviado a pedido dos candidatos.
Valores dos exames:
* Cinto Vermelho = 50,00€
* Cinto Castanho = 85,00€
* Cinto Negro /1º Dan = 125,00€
* Cinto Negro /2º Dan = 130,00€
* Cinto Negro /3º Dan = 170,00€
* Cinto Negro /4º Dan = 190,00€
* Cinto Negro /5º Dan = 205,00€
Estes valores incluem a atribuição do respectivo cinto de graduação e certificado.

1

Rua Alfredo Keil, nº 4B, 2675-613 Odivelas * Tlf: 211 932 403 * fpkmt.pt * e-mail: geral@fpkmt.pt

O pagamento deverá ser efectuado para a FPKMT, através do NIB: 0010 0000 5211 7330 0014
8.
Após transferência ou depósito agradecemos o envio do comprovativo identificado bem como
dos dados para emissão do respectivo recibo.
Não serão efectuados exames de graduação sem inscrição prévia na FPKMT, assim como
respectivo pagamento.
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