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Departamento de Provas e Competições

Relatório final
Campeonato Nacional de Seniores
Época 2017/2018
Lisboa, 27 março 2018
Apresento o relatório sobre o Campeonato Nacional de Seniores realizado no dia 10 de março de
2018, no Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor, na cidade de Ponte de Sor.
A Federação Nacional de Karate – Portugal registou 194 inscrições, repartidas em 12 escalões, para
além dos 44 Treinadores representantes de 61 Clubes oriundos de 35 Associações.
Num total de 253 combates, realizados ao longo de 6 horas de prova, distribuídos por seis áreas de
competição, o Campeonato Nacional desenrolou-se de forma eficiente, embora tenha assomado um atraso
de trinta minutos no final do evento.
A organização da prova correu de forma tranquila durante toda a competição, ajustando esta
Direção, as condições, obstáculos e dificuldades que normalmente surgem nestes acontecimentos.
Salientamos a primeira transmissão em direto através do site da FNK-P e a obtenção de cerca de
11.000 espetadores online.
Este Departamento, em conjunto com a restante Direção Federativa, está empenhado em tornar
todos os eventos em espetáculos cada vez mais televisivos, enaltecendo por isso, a forma, a conduta própria,
o respeito e o bom senso que atletas, treinadores e técnicos de arbitragem provaram nas relações entre si,
tudo digno de um grande Campeonato Nacional, como seria de esperar e o acontecimento assim o pedia.
Ficam desta forma registados os meus francos agradecimentos.
Merecidos são os agradecimentos a todos os que contribuíram para a organização e desenrolar
desta prova, destacando-se todos os membros da Direção e do Conselho de Arbitragem da FNK-P, equipa
médica, Kombat Press e Clube organizador com o Staff disponibilizado na pessoa do Sr. Carlos Mateus.
Resta acrescentar, que este Departamento, com o apoio da restante Direção da FNK-P, continuará a
trabalhar para melhorar a cada evento realizado, em prol do Karate Nacional e, acima de tudo, dos seus
atletas.
Anexo a classificação geral.
Cumprimentos,
O Diretor de Provas e Competições da FNK-P
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