A delegação da UEM: 1 árbitro, 1 mesária e 8 Atletas.

Karatê da UEM conquista medalhas no Paranaense
Os atletas do Instituto Hagakure de Karatê-Dô Shotokan representaram a Universidade Estadual
de Maringá (UEM) na primeira fase do XXVII Campeonato Paranaense de Karatê-Dô Tradicional
conquistando 13 medalhas, sendo duas de prata e onze de bronze.
A competição foi realizada no último sábado, dia 28 de maio, no Ginásio de Esportes Valdemar
Wolff no município de Palmital-PR, sob organização da Associação Mamoru com a chancela da
Federação de Karatê-Dô Tradicional do Paraná - FKTPR.
A Competição este ano foi dividida em três fases, Centro-Oeste, Norte-Nordeste e Sul-Sudeste.
Nesta primeira fase 14 Associações de todo o Estado se enfrentaram e a Campeã Geral foi a Associação
de Karatê Caminho Livre de Apucarana com 582 pontos. Como Vice-Campeã ficou a Associação
Taerukan (534 pontos) de Campina Grande do Sul, superando o Clube de Campo Santa Mônica (368
pontos) de Colombo, que ficou com o terceiro lugar na competição. Completaram o pódio, a Associação
Centroeste de Pitanga e a Associação Ichiban (261 pontos), de São José dos Pinhais, em quarto e quinto
lugares respectivamente. O Instituto Hagakure, da UEM, ficou em 7º lugar com 228 pontos. A UEM
competiu com uma delegação reduzida de apenas oito karatecas, um árbitro e uma mesária. Mesmo
assim, os resultados obtidos por nossos atletas foram expressivos.
Na competição de equipes a UEM conquistou seis bronzes: um bronze no Kata Equipe masculino
(Carlos, Samuel e William); um bronze no Kumite Equipe masculino (Marcelo, Carlos, Samuel e
William); dois bronzes no Enbu Misto: Equipe 1 (Carlos e Simone) e Equipe 2 (Isabela e Samuel); bronze
no Enbu Feminino (Isabela e Simone); e bronze no Enbu Masculino (Carlos e Samuel).
No individual a UEM conquistou, 2 títulos de vice-campeã (kata e kogo kumite) e 5 terceiros
lugares (2 kumite, 2 fukugo e 1 kata).
Os resultados individuais obtidos pelos karatecas da UEM: Carlos Henrique Takeshi Sato,
cinco bronzes (kata individual, kata equipe, enbu misto, enbu masculino e kumite equipe); Isabela
Pereira do Prado, duas pratas (kata individual e kogo kumite) e quatro bronzes (kumite individual,
fukugo, enbu misto e enbu feminino); Marcelo Alessandro Pereira, bronze (kumite equipe); Samuel
Rodrigues Siqueira Amaro, seis bronzes (kata individual, fukugo, kata equipe, enbu misto e enbu
masculino); Simone Xander, dois bronzes (enbu misto e enbu feminino); e William Kenji Takahara
Sakata, dois bronzes (kata equipe e Kumite equipe). Outros dois atletas competiram sendo eliminados
antes das finais pelos campeões da competição: Júlio César Honório e Malaquias Carvalho Ferreira.
“Os atletas que aceitaram o desafio de representar a UEM na primeira fase do campeonato
paranaense tem a minha gratidão e o meu respeito. Defenderam o nome da UEM de maneira brilhante”,
destacou o servidor Marcelo Alessandro Pereira, coordenador do projeto de Karatê da UEM.
Maiores informações podem ser obtidas na CDR, no bloco M06 sala 20 ou pelo fone 3011-4314,
ou ainda pelo site www.def.uem.br/cdr.

