
“Identificação” 
 
Na página de registo dos seus Atletas e Treinadores no 
SportData, encontrará uma opção “Colocar foto” (Upload picture). 
 
Esta opção é particularmente importante para os Treinadores, 
pois essa foto estará presente nos Passes de acesso, sem os 
quais terão de permanecer na bancada (não são emitidos 
passes sem foto). 
 
Assim pedimos que tenham atenção ao efectuar esse registo. Se 
tal não for possivel no momento enviem atempadamente a 
fo tograf ia por  emai l  dev idamente ident i f icada 
(openkarate@gmail.com). 
 
Os passes poderão ser levantados na Área de Acreditações do 
Pavilhão (dias 12 e 13). 
 
Além do PASS (pessoal e intransmissível), é obrigatório a 
todos os treinadores que se apresentem equipados de acordo 
com os regulamentos da WKF. 
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“Facilidade e rapidez” 
 
Para agilizar o processo de inscrições e divulgação das mesmas, 
o OPEN UNAM, desenvolveu uma parceria com a SportData. 
Esta empresa alemã criou um software exclusivo de gestão de 
eventos de Karate, que é utilizado por todo o Mundo e tem 
aprovação da WKF. 
 
Para se inscrever basta registar o seu Clube e atletas e escolher 
a prova que vai participar. Tem como Línguas o Inglês, Francês, 
Alemão, Espanhol, entre outras. Como o Português ainda é 
ausência a Organização do OPEN elaborou um manual para o 
guiar passo a passo, que pode ser consultado aqui. Na secção 
(HELP) do site possui também alguns videos que o guiarão no 
processo. Em caso de dúvida por favor entre em contacto com a 
Organização do evento.  
 

Faça já as suas inscrições e garanta a vossa presença!  
 

Inscreva-se aqui!!  

 

FALTAM MENOS DE 15 dias para o fecho de inscrições! 
 

 MANUAL (para registrar-se) 

 REGULAMENTO 
 
P.S: Caso não lhe seja possivel envie um email para openkarate@gmail.com que 
lhe faremos as inscrições.  

Parceiro Multimedia 

    INSCRIÇÕES 

Convite 
 

É com enorme prazer que mais uma vez o convidamos a si e ao seu Clube/Associação a 
participar neste grandioso evento!  
 
De forma a aliviar a carga logística das equipas a Organização do OPEN preparou uma série 
de processos que o permitirão usufruir dos nossos melhores serviços com o mínimo de esforço. 

“Elevada participação...Elevado nível competitivo” 
 
Tal como nas edições passadas, O OPEN UNAM reune os 
melhores Clubes de Norte a Sul de Portugal Continental e Ilhas. 
Campeões Nacionais e Internacionais estarão como sempre 
presentes. O ano passado foi o Evento com mais estrangeiros a 
participar já realizado no nosso País...este ano o número de 
atletas estrangeiros duplicou!  
 
Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Italia, Dinamarca, 
Finlândia, Luxemburgo, Holanda, Eslóvaquia, Austria, Venezuela, 
Argentina, Irão, Egipto, Moçambique, Senegal... As confirmações 
chegam todos os dias. 
 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO : 07.03.2010  
NUMERO LIMITE INSCRIÇÕES :  1200 

     TREINADORES 

Disclamer: 

If you like to stop receiving emails from UNAM and OPENKARATE organization, or IF you recei-

ved this message by mistake, please send an email requesting your removal from mailing list. For 

more information visit our website or contact us by unam.geral@gmail.com (+351) 96 280 72 90. 
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