Desfile dos atletas finalistas e árbitros do 28º Campeonato Brasileiro de Karatê-Dô Tradicional.

Atleta da UEM é Bi-Campeã Brasileira de Karatê-Dô Tradicional
Os Atletas do Instituto Hagakure representaram a
UEM e o Estado do Paraná no XXVIII Campeonato
Brasileiro de Karatê-Dô Tradicional, que aconteceu no
Ginásio de Esportes da PUC-PR, em Curitiba, no período
de 16 a 18 de setembro. Foi o maior campeonato
Brasileiro dos últimos anos, com a participação de doze
estados brasileiros, registrando 1001 inscrições,
somando-se todas as categorias. O Estado do Mato
Grosso, com 433 pontos, sagrou-se Campeão Geral do
Evento superando o Estado do Paraná (322 pontos) que
ficou com o Vice Campeonato. Com o Bronze ficou o
Estado da Bahia (307 pontos). Completaram o pódio os
Estados de São Paulo (214 pontos) e Rio Grande do Sul
(125 pontos).
Marcelo A. Pereira com a Campeã Brasileira Simone Xander

A delegação da UEM, que teve uma brilhante participação no evento, conquistando cinco
medalhas (um ouro, duas pratas e dois bronzes), foi composta por cinco atletas, um árbitro e uma
mesária. A atleta Simone Xander, faixa verde, sagrou-se Campeã Brasileira de Kata e Vice Campeã
de Kumitê, na categoria adulto Dangai (faixas verde e roxa); a atleta Isabela Pereira do Prado, faixa
preta, sagrou-se Vice Campeã de Kumitê Equipe; já o atleta Malaquias Ferreira Carvalho, faixa
roxa, conquistou dois bronzes, Kata e Kumitê, na categoria adulto Dangai (faixas verde e roxa).
Rafael Yuji Yabe, faixa amarela, ficou com o 5º Lugar, na categoria Kata individual até 7 anos. O
karateca Samuel Rodrigues Siqueira Amaro, também representou a UEM e teve ótima participação.
A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Karatê-Dô Tradicional (CBKT)
em conjunto com a Federação de Karatê-Dô Tradicional do Estado do Paraná (FKTPR).
“É muito gratificante fazer parte de um evento tão grandioso como foi este Brasileiro.
Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado aos atletas da UEM pelo empenho e determinação que
geraram o brilhante resultado conquistado” destacou o servidor Marcelo Alessandro Pereira,
responsável pelo Karatê da UEM e presidente do Instituto Hagakure de Karatê-Dô Shotokan.

