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RANKING, INDIVIDUAIS E EQUIPAS 

REGULAMENTO 

 

       O objectivo da direcção do CPK com a criação dos rankings desportivos é, reconhecer, 

divulgar, apoiar e incentivar o trabalho desenvolvido pelos atletas, treinadores e clubes da 

Associação. 

      Com união e trabalho de qualidade superior, podemos ser a maior Associação do país, em 

número de praticantes e número de resultados desportivos. 

 

1. O ranking tem a validade de uma época desportiva. 

2. No inicio de cada época será divulgado o ranking referente à época anterior. 

3. Haverá um ranking para cada escalão etário (a partir dos juvenis inclusive) e por género, 

somando as pontuações de kata e kumite. 

4. Nas provas individuais, haverá um Ranking para provas com regras da WKF, outro para 

regras da ESKA e outro para as regras ITKF. Em caso de empate, 1º mais pontos em 

provas internacionais, 2º nos campeonatos nacionais. 

5. No Ranking para os clubes só pontuam as provas de equipas, incluindo todos campeonatos 

nacionais, regras da WKF, ESKA E ITKF. Em caso de empate, o clube com mais pontos 

nos campeonatos seniores, 1º masculino, 2º feminino, da FNKP, depois LPKS e FKTP. 

6. Em anexo, tabelas de pontuação por prova, para atletas e para clubes. 

7. Os três primeiros atletas classificados em cada ranking, tem direito a participação gratuita 

nos estágios nacionais e internacionais, o primeiro a 3 estágios, o segundo a 2 estágios e o 

terceiro a 1 estágio, na época seguinte. 

8. Os três primeiros clubes classificados no ranking tem direito a material desportivo a ser 

entregue no inicio da época seguinte, no valor de 150€ para o primeiro, 100€ para o 

segundo e 70€ para o terceiro.  

  

 


