Venham para o Japão!
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O Primeiro na Ásia! Realizado no Japão
O palco das atividades é Kansai (Japão)!
Esporte e turismo. Rumo ao Japão repleto de diversões!
Em 2021, é você que se tornará o medalhista no Japão!

Sufula

〜Sport for Life〜

Estamos oferecendo informações atualizadas sobre o evento no Facebook e no nosso site.

WMG2021

Buscar

葡

Os Jogos Mundiais Masters são uma das maiores competições atléticas internacionais multiesportiva
do mundo para todas as pessoas com mais de 30 anos de idade amantes de esporte.
O que são os Jogos Mundiais Masters?
O critério de
participação
é apenas a idade:
com média etária de
30 anos ou mais,
sem limite superior!

É possível
inscrições múltiplas
em 59 eventos das
35 modalidades
do programa!

*Deﬁnida para cada competição

Tipos de modalidades Em qual modalidade você participará?
■Tiro com arco

■Lifesaving
(Alvo/Tiro com arco de salão) ■Orientação
(Curta distância/Floresta)
■Atletismo
(Pista & Campo/
■Remo
Corrida de 10km/
■Rugbi
Meia Maratona/
■Vela
Corrida de estafetas de longa distância/ (Vela/Windsurfe)
Marcha atlética)
■Tiro
(Tiro ao prato/Riﬂe)
■Badminton

Implementação
do evento
por sexo e idade!
Medalhas premiadas
por faixa etária!

O maior de
todos os tempos!
Cerca de 50.000
entusiastas de
esportes se reúnem!

■Baseball

(Baseball/
Baseball com bola mole)

■Basquetebol
■Canoagem

(Maratona/Velocidade/
Slalom/Polo/Dragon boat)

■Ciclismo

Os primeiros Jogos Mundiais Masters
foram realizados em 1985.
O lugar era Toronto, no Canadá.
Em seguida, a cada 4 anos, foram realizados
em vários lugares como Dinamarca, Austrália
e Estados Unidos, e até agora, um total de 170.000
entusiastas do esporte participaram.
Em 2021, esses Jogos Mundiais Masters serão realizados
na Ásia pela primeira vez, no Japão (Kansai).
Juntamente com cerca de 50.000
entusiastas de esportes que vêm
de todo o mundo, por que não
tentar animar os Jogos
Mundiais Masters 2021 Kansai?

■Softbol
■Soft Tênis
■Squash
■Natação

(Competição pura/
Salto ornamental/
Pólo Aquático/
Nado Artístico/
Maratona aquática)

(Pista/Ciclismo de estrada/
Mountain bike/BMX)
■Tênis de mesa
■Dança desportiva
■Tae-kwon-do
Futebol
■
■Tênis
(Futebol/Futebol de Salão) ■Boliche Tenpins
■Disco Voador
■Triatlo
(Ultimate)
(Triatlo/Aquathlon/Duatlo)

■Gateball
■Golfe
■Ground Golfe
■Handebol
■Hóquei sobre grama
■Judô
■Caratê

Sufula

■Cabo de Guerra
■Voleibol
(Voleibol/Praia)

■Levantamento de peso

*Em 24 de agosto de 2018
*Em alguns casos, pode haver mudança.

〜Sport for Life〜
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Onde está "Kansai"?
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The Organizing Committee of the World Masters Games 2021 Kansai
23F Nakanoshima Center Biru, 6-2-27 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-6691
Co-patrocinador: Japan Sport Association

"Kansai" está localizado no centro do arquipélago
japonês, de frente para o Mar do Japão, Mar
Interior de Seto e Oceano Pacífico. Além da
valiosa integração da história e da cultura para o
mundo, Kansai, que tem sido o centro do Japão
há mais de mil anos, é abundante em sua grande
variedade de encantos, incluindo técnicas
tradicionais, tecnologia de ponta e cultura pop.

Contato
http://wmg2021.jp/en/
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Facebook
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