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DEPARTAMENTO DE SELECÇÕES

CIRCULAR

Conforme previsto no PDDI/SN – Programa de Desenvolvimento Desportivo Integrado das 
Selecções Nacionais, alíneas j) e k), o Departamento de Selecções da FNKP com o apoio do Clube 
Karate Shotokan de Vila das Aves, volta a promover no próximo dia 14/02/2009, Sábado, o 2º 
TORNEIO DAS SELECÇÕES REGIONAIS DE KARATE.

É nosso objectivo continuar a consolidar os seguintes objectivos:
a) Aumentar os níveis de competitividade nos competidores portugueses das diferentes regiões;
b) Aumentar as oportunidades de competir a alto nível;
c) Aumentar os níveis de competências nos atletas menos experientes;
d) Contribuir para a criação de um espírito saudável nos atletas de diferentes clubes e regiões;
e) Fomentar o espírito de equipa no seio das selecções regionais e nacionais.

Na construção deste modelo organizativo consideramos as duas disciplinas da modalidade, 
kumite e kata, numa competição em sistema de liga em que todos jogam.

A prova será desenvolvida na modalidade de equipa mista de kumite e kata. Cada equipa será 
constituída por 8 elementos, 6 de kumite (3 Masculinos + 3 Femininos) e 2 de kata (1 Masculino + 1 
Feminino). Quer em Kumite quer em kata, cada vitória equivale a 3 pontos, o empate a 2 pontos, a 
derrota a 1 ponto e a falta de comparência a 0 pontos.

Para encontrar o vencedor serão utilizados os seguintes critérios:
a) Ganha a equipa que conquistar o maior número de vitórias;
b) Se no final houver empate, ganha a equipa que tiver o maior número de pontos marcados;
c) Se mesmo assim persistir o empate, ganha a equipa que tiver o menor número de pontos 

sofridos. 
Na disciplina de kata é considerado como ponto marcado a bandeira a favor, como ponto 

sofrido a bandeira contra.

Resultado Kumite / Kata N.º de Pontos
Vitória 3
Empate 2
Derrota 1
Ausência 0

Todos os atletas devem usar o material obrigatório aprovado no regulamento da FNKP 
(WKF). Por questões de segurança, aconselhamos os atletas de Kumite do escalão Juvenil e Cadete a 
usar o capacete e a protecção de corpo recentemente aprovado na EKF. A organização não 
disponibilizará qualquer tipo de protecções por razões de higiene sanitária.

Participarão neste evento, a Selecção Regional do Norte orientada pelo Seleccionador 
Regional Victor Gomes, a Selecção Regional do Centro/Norte orientada pelo Seleccionador Regional 
Rui Diz, a Selecção Regional do Centro/Sul orientada pelo Seleccionador Regional Estêvão Trindade, a 
Selecção Regional do Sul orientada pelo Seleccionador Regional Carlos Saúde, a Selecção Regional da 
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Madeira orientada pelo Seleccionador Regional Alexandre Costa, a Selecção Regional dos Açores
orientada pelo Seleccionador Regional João Castro e a equipa do CKS Vila das Aves orientada pelo 
Treinador Joaquim Fernandes.

Os Treinos Regionais continuarão a ser um factor de desenvolvimento na modalidade e um 
meio de proporcionar e apoiar os atletas que queiram melhorar e evoluir nas suas prestações, 
devendo este modelo organizativo continuar a ser melhorado e aperfeiçoado, tendo em conta os 
seguintes objectivos:

a) Criação de categorias de atleta por competências (A e B – Fase do Estatuto e Percurso de 
Alta Competição; C e D – Fase de preparação e orientação desportiva);

b) Controlo de treino e avaliação;
c) Aperfeiçoamento técnico-táctico;
d) Desenvolvimento sócio-desportivo.

É de capital importância continuar apostar em competições desportivas de nível superior, pois, 
no Karate desportivo competitivo, a obtenção de resultados é de grande complexidade, devido a 
um elevado número de factores envolvidos. Colocam-se exigências de qualidade técnico-táctica, de 
performance, de resultados, de entrega, que garante uma participação em termos de qualidade e de 
dignidade.

Colocam-se ainda questões que têm a ver com um quadro condicionante que penaliza 
desfavoravelmente qualquer projecto desportivo, devido à necessidade de uma participação contínua 
em quadros competitivos desportivos internacionais do Calendário da EKF e WKF (conforme 
calendário apresentado), e ainda, devido aos custos resultantes da distância geográfica a que nos 
encontramos do centro da Europa.

Não sendo possível fazer o enquadramento das Selecções Regionais num plano igualitário às 
Selecções Nacionais, por razões de ordem financeira, apela-se à voluntária colaboração de todas as 
Associações envolvidas na participação de todos os seus atletas.

Aproveitamos para anexar a listagem dos atletas convocados pelos Seleccionadores regionais 
para o referido Torneio. Os atletas deverão comparecer no Pavilhão Municipal de Santo Tirso no dia 
14.02.2009, Sábado, pelas 17 horas.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2009

O Presidente da FNKP, O Seleccionador Nacional,

      (João Salgado)      (Joaquim Gonçalves)
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Conforme previsto no PDDI/SN – Programa de Desenvolvimento Desportivo Integrado das Selecções Nacionais, alíneas j) e k), o Departamento de Selecções da FNKP com o apoio do Clube Karate Shotokan de Vila das Aves, volta a promover no próximo dia 14/02/2009, Sábado, o 2º TORNEIO DAS SELECÇÕES REGIONAIS DE KARATE.



É nosso objectivo continuar a consolidar os seguintes objectivos:


a) Aumentar os níveis de competitividade nos competidores portugueses das diferentes regiões;


b) Aumentar as oportunidades de competir a alto nível;


c) Aumentar os níveis de competências nos atletas menos experientes;

d) Contribuir para a criação de um espírito saudável nos atletas de diferentes clubes e regiões;

e) Fomentar o espírito de equipa no seio das selecções regionais e nacionais.



Na construção deste modelo organizativo consideramos as duas disciplinas da modalidade, kumite e kata, numa competição em sistema de liga em que todos jogam.


A prova será desenvolvida na modalidade de equipa mista de kumite e kata. Cada equipa será constituída por 8 elementos, 6 de kumite (3 Masculinos + 3 Femininos) e 2 de kata (1 Masculino + 1 Feminino). Quer em Kumite quer em kata, cada vitória equivale a 3 pontos, o empate a 2 pontos, a derrota a 1 ponto e a falta de comparência a 0 pontos.


Para encontrar o vencedor serão utilizados os seguintes critérios:


a) Ganha a equipa que conquistar o maior número de vitórias;


b) Se no final houver empate, ganha a equipa que tiver o maior número de pontos marcados;


c) Se mesmo assim persistir o empate, ganha a equipa que tiver o menor número de pontos sofridos. 


Na disciplina de kata é considerado como ponto marcado a bandeira a favor, como ponto sofrido a bandeira contra.


		Resultado Kumite / Kata

		N.º de Pontos



		Vitória

		3



		Empate

		2



		Derrota

		1



		Ausência

		0





Todos os atletas devem usar o material obrigatório aprovado no regulamento da FNKP (WKF). Por questões de segurança, aconselhamos os atletas de Kumite do escalão Juvenil e Cadete a usar o capacete e a protecção de corpo recentemente aprovado na EKF. A organização não disponibilizará qualquer tipo de protecções por razões de higiene sanitária.


Participarão neste evento, a Selecção Regional do Norte orientada pelo Seleccionador Regional Victor Gomes, a Selecção Regional do Centro/Norte orientada pelo Seleccionador Regional Rui Diz, a Selecção Regional do Centro/Sul orientada pelo Seleccionador Regional Estêvão Trindade, a Selecção Regional do Sul orientada pelo Seleccionador Regional Carlos Saúde, a Selecção Regional da Madeira orientada pelo Seleccionador Regional Alexandre Costa, a Selecção Regional dos Açores orientada pelo Seleccionador Regional João Castro e a equipa do CKS Vila das Aves orientada pelo Treinador Joaquim Fernandes.

Os Treinos Regionais continuarão a ser um factor de desenvolvimento na modalidade e um meio de proporcionar e apoiar os atletas que queiram melhorar e evoluir nas suas prestações, devendo este modelo organizativo continuar a ser melhorado e aperfeiçoado, tendo em conta os seguintes objectivos:

a) Criação de categorias de atleta por competências (A e B – Fase do Estatuto e Percurso de Alta Competição; C e D – Fase de preparação e orientação desportiva); 


b) Controlo de treino e avaliação;

c) Aperfeiçoamento técnico-táctico;

d) Desenvolvimento sócio-desportivo.

É de capital importância continuar apostar em competições desportivas de nível superior, pois, no Karate desportivo competitivo, a obtenção de resultados é de grande complexidade, devido a um elevado número de factores envolvidos. Colocam-se exigências de qualidade técnico-táctica, de performance, de resultados, de entrega, que garante uma participação em termos de qualidade e de dignidade.

Colocam-se ainda questões que têm a ver com um quadro condicionante que penaliza desfavoravelmente qualquer projecto desportivo, devido à necessidade de uma participação contínua em quadros competitivos desportivos internacionais do Calendário da EKF e WKF (conforme calendário apresentado), e ainda, devido aos custos resultantes da distância geográfica a que nos encontramos do centro da Europa.

Não sendo possível fazer o enquadramento das Selecções Regionais num plano igualitário às Selecções Nacionais, por razões de ordem financeira, apela-se à voluntária colaboração de todas as Associações envolvidas na participação de todos os seus atletas.

Aproveitamos para anexar a listagem dos atletas convocados pelos Seleccionadores regionais para o referido Torneio. Os atletas deverão comparecer no Pavilhão Municipal de Santo Tirso no dia 14.02.2009, Sábado, pelas 17 horas.


Lisboa, 8 de Fevereiro de 2009



O Presidente da FNKP,



O Seleccionador Nacional,




      (João Salgado)



     (Joaquim Gonçalves)
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