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DEPARTAMENTO DE SELEÇÕES (Nº11/2020)
Aos associados da FNKP,
Lisboa, 20 de março de 2020
Assunto: Participação Internacional das Seleções Nacionais
Ao longo das últimas semanas, o país e o mundo têm assistido ao adiamento e cancelamento de quase todas as
atividades desportivas internacionais, em consequência do estado de alerta e emergência mundial que se vive
relativamente à Pandemia do COVID-19, como medida preventiva e de contenção virológica.
A FNK-P tem estado em contacto com diferentes entidades nacionais e internacionais a acompanhar a situação,
procurando adotar as medidas que salvaguardem em primeiro lugar a Saúde Pública.
Na sequência desta situação, a WKF tem vindo a cancelar todas as provas internacionais, nomeadamente, a
Karate 1 Premier League de Rabat/Marrocos (13-15 de março), Campeonato da Europa Sénior em
Baku/Azerbaijão (25-29 de março), Campeonato do Mediterrâneo no Chipre (3-5 de abril), Karate 1 Premier
League de Madrid/Espanha (17-19 de abril) e Karate 1 Youth League de Limassol/Chipre (1-3 de maio).
Entretanto, foi também adiado o Torneio de Qualificação Olímpica de Paris/França para os dias 26-28 de junho,
inicialmente agendado para 8-10 de maio.
Apesar dos significativos constrangimentos a vários níveis que a situação acarreta para a estrutura federativa,
estamos solidários com as medidas adotadas a nível nacional e internacional, para que todos possamos
rapidamente e em segurança ultrapassar esta tragédia.
Continuaremos a acompanhar e a monitorizar o trabalho desenvolvido, em particular dos atletas do movimento
Olímpico, em circunstâncias muito peculiares, mas com a consciência e a responsabilidade em atenuar as
imensas adversidades e manter em ação o programa Olímpico.
Neste momento de exceção, aproveitamos para reconhecer o espírito coletivo e responsável dos agentes
desportivos envolvidos nas Seleções Nacionais, no papel consciente como têm enfrentado esta calamidade,
adotando medidas que dignificam o KARATE, o DESPORTO e a VIDA!
A federação precisa da ajuda de TODOS no respeito pela VIDA HUMANA!
Com os melhores cumprimentos.

O Diretor do Dep. Seleções da FNK-P,

(João Pereira)

O Director Técnico Nacional,

(Joaquim Gonçalves)
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