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23° Campeonato Mundial de Karate Seniores
26 a 30 Novembro 2016
Linz – Áustria

O 23° Campeonato Mundial de Karate Seniores realizou-se no Tips
Arena Complexo Desportivo, em Linz, numa organização da WKF em
parceria com a Federação Austríaca de Karate.
A organização do evento, mostrou-se atenta a todos os pormenores, sem
contratempos, atenta e colaborante em todos os aspetos, com afável trato e
disponibilidade, contribuindo para uma normal estadia.
Este campeonato mobilizou cerca de 1049 atletas, 343 árbitros e 242 treinadores, oriundos 139 países.
Estes números tornaram este campeonato o maior evento da WKF já realizado.
No congresso da WKF estiveram presentes o Presidente Carlos Silva e o Diretor das Selecções
João Pereira. Este congresso contou com a presença de todas as federações mundiais e teve como agenda:
o impacto da integração da nossa modalidade nos próximos jogos olímpicos, passos a seguir, bem como todo
o processo decorrente do mesmo, critérios e formas de presença. Apresentaram as contas de 2015 e
orçamento 2016 e deram informação da agenda de provas até ao ano 2019.
O congresso efetuou a reeleição do Presidente Antonio Espinos para mais 6 anos e finalizou com o
tema “Preparação e objetivos para a continuação e integração do karate nos jogos Olímpicos de 2024”.
Neste mundial realizou-se com sucesso o “Campeonato do Mundo para Pessoas com condição de
Deficiência” (WKF Para-Karate Championship). Contou com a participação de 72 atletas, oriundos de 27
países, com o apoio de 50 treinadores em três escalões distintos: atletas com condição de deficiência
visual (invisuais/problemas na acuidade visual), atletas em cadeira de rodas e atletas com condição de
dificuldade intelectual e de desenvolvimento (deficiência mental).
Estiveram presentes 2 árbitros internacionais: Joaquim Fernandes (árbitro mundial) e um candidato a
juiz mundial Nuno Cardeira, entre 331 candidatos. Efetuado o curso, Nuno Cardeira passou a ser juiz mundial
de Kata. Os nossos parabéns e agradecimento pelo seu empenho. Engradecemos qualitativamente a
arbitragem nacional e aumentamos as hipóteses de participação em campeonatos mundiais. Joaquim
Fernandes esteve presente em 2 finais, pelo que agradecemos aos dois pelo profissionalismo e empenho em
representar Portugal, tendo arbitrado ao mais alto nível nestes 5 dias.
A seleção portuguesa teve como treinadores Joaquim Gonçalves, Rui Diz e Paulo Azevedo. A eles o
nosso reconhecimento de um excelente trabalho e empenho ao serviço da nação. Foi efetuado pelos
treinadores nacionais o curso obrigatório para treinadores, terminando com exame final de excelência para
os três, passando a ser treinadores acreditados WKF.
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À seleção nacional, a FNK-P agradece pela
elevada responsabilidade que demonstrou e atitude no
decorrer da prova, com realce a um espírito nacional
muito grande. Esta prova decorreu sem nenhum
incidente organizativo e resultados desportivos de realce.
Desportivamente
as
seleções
presentes
dignificaram este campeonato com uma prestação de
elevadíssima qualidade, potencializando o melhor
campeonato já realizado pela WKF (citando o seu Presidente e responsáveis do mesmo), testemunhado e
sentido pelos presentes no decorrer do mesmo. Relembramos os 6 primeiros classificados: Japão, França,
Irão, Egipto, Azerbaijão e Áustria. Juntamos o medalheiro completo.
Agradecimento especial ao nosso colaborador Paulo Azevedo, também ele responsável pela
comunicação desta representação nacional, trazendo um valor enorme a nível mundial, com excelentes
reportagens o que nos coloca a frente de muitos países nesta matéria.
Igualmente ao Diretor Joao Pereira pelo apoio prestado, contribuindo para um bem-estar desta
representação nacional.
A todos aqueles que contribuíram para mais uma representação nacional, permitindo uma
boa imagem da Federação e de Portugal os nossos agradecimentos.
Esta participação é a concretização de mais um objetivo desportivo, perspetivando o desenvolvimento
e evolução do karate nacional, conferindo a Portugal uma visualização e respeito internacional por parte de
toda a comunidade karateca.
Obrigado a todos.

O Presidente da FNK-P,

(Carlos Silva)
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