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REGULAMENTO DE FORMAÇÃO DA  

SELEÇÃO BRASILEIRA SÊNIOR 2021 

 

Este regulamento tem por finalidade determinar as condições e os critérios de 

formação da Seleção Brasileira Sênior 2021 da Confederação Brasileira de Karate – 

CBK . 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O processo seletivo de formação da Seleção Brasileira Sênior 2021 será 

constituído pelo Ranking Brasileiro Sênior Especial 2021.  

Art. 2º Os atletas da Seleção Brasileira Sênior 2021 deverão estar cientes de 

todas as normatizações definidas por este regulamento. 

Art. 3º Este regulamento estará sujeito às modificações impostas pelas adaptações 

dos regulamentos das entidades de administração e organizações do desporto. 

§ 1º São entidades de administração e organização do desporto o Comitê 

Olímpico Internacional – COI, a World Karate Federation – WKF, a Panam Sports 

Organization – PANAN SPORTS, a Panamerican Karate Federation – PKF, a 

Organização Desportiva Sul-Americana – ODESUR, a Confederación Sudamericana 

de Karate – CSK, Federación Iberoamericana de Karate – FIK e o Comitê Olímpico 

do Brasil - COB. 

§ 2º É da responsabilidade da CBK comunicar às federações, caso aconteçam 

modificações impostas pelas entidades de administração e organizações do desporto 

que interfiram neste regulamento. 



 

§ 3º É da responsabilidade das federações, após serem comunicadas pela CBK, 

comunicar, aos seus atletas filiados sobre modificações impostas pelas entidades de 

administração e organizações do desporto. 

Art. 4º Os atletas da Seleção Brasileira Sênior 2021 deverão ser 

obrigatoriamente brasileiros natos ou naturalizados e cumprir as Regras da WKF 

vigente em 2021, e a regra 41 da Carta Olímpica, válida desde agosto de 2016. 

Art. 5º Por força deste regulamento, todos os atletas integrantes da Seleção 

Brasileira 2021 autorizam o uso de suas imagens em divulgações publicitárias da CBK  

e de seus patrocinadores/apoiadores, sem quaisquer tipos de ônus, inclusive no que 

se refere à remuneração para o atleta selecionado. 

Art. 6º Os atletas titulares selecionados para formar a Seleção Brasileira Sênior 

2021 deverão utilizar os equipamentos e uniformes fornecidos pela CBK e por seus 

patrocinadores/apoiadores nos eventos indicados neste regulamento.  

§ 1º O atleta titular da Seleção Brasileira Sênior 2021, obrigatoriamente, deverá 

estar vestido com o agasalho da CBK ao ser premiado no Campeonato Pan-

Americano 2021, Campeonato Mundial 2021 e nos eventos do Karate1 – Premier 

League em que a CBK e/ou o COB custear algum valor da inscrição e/ou hospedagem 

e/ou bilhete aéreo. 

§ 2º O não cumprimento desta obrigação implica na suspensão do atleta por um 

ano, de qualquer processo seletivo nacional de formação da Seleção Brasileira e de 

qualquer evento internacional, salvo se receber autorização, por escrito, da CBK 

indicando o evento e/ou o período de liberação.   

Art. 7º Para a formação da Seleção Brasileira Sênior 2021, serão consideradas, 

de acordo com o regulamento específico de cada competição, as seguintes 

categorias: 

 



  

I - kata individual masculino e feminino; 
 
II - kata equipe masculino e feminino; 
 
III - kumite individual masculino – 

 
a) menos de 60 kg (sessenta quilogramas);  
 
b) menos de 67 kg (sessenta e sete quilogramas);  
 
c) menos de 75 kg (setenta e cinco quilogramas);  

d) menos de 84 kg (oitenta e quatro quilogramas);  

e) mais 84 kg (oitenta e quatro quilogramas); 

IV - kumite individual feminino  – 
 
a) menos de 50 kg (cinquenta quilogramas); 

 
b) menos de 55 kg (cinquenta e cinco quilogramas); 

 
c) menos de 61 kg (sessenta e um quilogramas); 

 
d) menos de 68 kg (sessenta e oito quilogramas); 

 
e) mais de 68 kg (sessenta e oito quilogramas); e 

 
V – kumite equipe masculino e feminino. 
 

Art. 8º A idade mínima exigida para os integrantes da Seleção Brasileira Sênior 

2021 será a definida de acordo com a organização dos eventos internacionais. 

 

Art. 9º. Não há graduação mínima exigida para o atleta integrante da Seleção 

Brasileira Sênior 2021. 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE CLASSIFICAÇÕES 

Art. 10. Para a formação da Seleção Brasileira Sênior 2021 será considerada a 

Seleção Brasileira Sênior selecionada para a temporada 2020, o Campeonato Sul-

Americano Sênior 2021 e a classificação no Ranking Brasileiro Especial Sênior 2021. 

Art. 11. O processo de formação da Seleção Brasileira Sênior 2021, por meio da 

Seleção Brasileira Sênior selecionada para a temporada 2020 acontecerá para o 

Campeonato Sul-Americano Sênior 2021.  

Art. 12. O processo de formação da Seleção Brasileira Sênior 2021, por meio do 

Campeonato Sul-Americano Sênior 2021, acontecerá para uma vaga (melhor 

medalhista) para o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021. 

Parágrafo único. Caso não ocorra o Campeonato Sul-Americano 2021 antes do 

Campeonato Pan-Americano, este critério será substituído pela classificação do 

Ranking Especial Sênior 2021. 

Art. 13. O processo de formação da Seleção Brasileira Sênior 2021, por meio da 

classificação no Ranking Especial Sênior 2021, acontecerá para o Campeonato Pan-

Americano Sênior 2021 e Campeonato Mundial Sênior 2021.  

 

CAPÍTULO III 

DAS VAGAS 

Art. 14. Para o Campeonato Sul-Americano Sênior 2021 será considerada a 

Seleção Brasileira formada no ano de 2020, desde que os atletas se apresentem aos 

treinamentos em plena condição técnica, física, psicológica e disciplinar (Análise da 

Comissão Técnica da CBK – Técnicos, Médico, Fisioterapeuta, Psicóloga...).  

Art. 15. Em caso de desistência de algum atleta ou em caso de o atleta não 

cumprir com a convocação para treinamentos (sem autorização prévia) ou em caso 



  

do atleta ser analisado como inapto para compor a Seleção Brasileira Sênior que irá 

disputar o Campeonato Sul-Americano Sênior 2021, a CBK realizará a convocação 

do atleta reserva da Seleção Brasileira 2020, conforme Regulamento de Formação 

da Seleção Brasileira Sênior 2020. 

Art. 16. A Seleção Brasileira Sênior que disputará o Campeonato Pan-

Americano 2021 será constituída da seguinte forma: 

I. 1º titular: 1º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

II. 2º titular: Melhor medalhista do Campeonato Sul-Americano Sênior 2021, 

caso não ocorra o Campeonato Sul-Americano até 05/10/2021 esse este 

item será suprimido e o titular passará a ser o atleta definido no item III; 

III. 1º reserva: 2º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

IV. 2º reserva: 2º Melhor medalhista do Campeonato Sul-Americano Sênior 

2021, caso não ocorra o Campeonato Sul-Americano até 05/10/2021 esse 

este item será suprimido e o titular passará a ser o atleta definido no item 

V; 

V. 3º reserva: 3º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

VI. 4º reserva: seguirá a sequência classificatória do Ranking Especial Sênior 

2021, em 05/10/2021. 

Art. 17. Caso não tenhamos medalhista no Campeonato Sul-Americano Sênior 

2021 em alguma categoria, a sequência de convocação seguirá a sequência de 

classificação do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021. 

Art. 18. No caso da categoria de kata equipe a classificada para o Campeonato 

Pan-Americano Sênior 2021 será a que medalhar no Campeonato Sul-Americano 

Sênior 2021. 

Parágrafo único. Caso não ocorra o Campeonato Sul-Americano até 

05/10/2021 esse este item será suprimido e a equipe de kata sênior selecionada em 



 

2020 representará o Brasil no Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 e 

Campeonato Mundial Sênior 2021. 

Art. 19. Caso alguma Equipe de Kata do Brasil não medalhe no 

Campeonato Sul-Americano Sênior 2021, a vaga para o Campeonato Pan-

Americano Sênior 2021 será disputada em Seletiva Nacional a ser definida 

posteriormente. 

Parágrafo único. Caso não ocorra o Campeonato Sul-Americano até 

05/10/2021 esse este item será suprimido e a equipe de kata sênior selecionada em 

2020 representará o Brasil no Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 e 

Campeonato Mundial Sênior 2021. 

Art. 20. Todas as vagas para o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 serão 

asseguradas aos atletas, desde que eles se apresentem aos treinamentos em plena 

condição técnica, física, psicológica e disciplinar (Análise da Comissão Técnica da 

CBK – Técnicos, Médico, Fisioterapeuta, Psicóloga...). 

Art. 21. Em caso de desistência de algum atleta, ou em caso de o atleta não 

cumprir com a convocação para os treinamentos (sem autorização prévia), ou em 

caso do atleta ser analisado como inapto para compor a Seleção Brasileira Sênior 

que irá disputar o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021, a CBK realizará a 

convocação do atleta reserva de acordo com a sequência mencionada acima. 

Art. 22. A Seleção Brasileira Sênior que disputará o Campeonato Mundial 2021 

será constituída da seguinte forma: 

I. 1º Titular: 1º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

II. 1º reserva: 2º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 

05/10/2021; 

III. 2º reserva: 3º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 

05/10/2021; 



  

IV. 3º reserva: seguirá a sequência classificatória do Ranking Especial 

Sênior 2021, em 05/10/2021. 

Art. 23. No caso da categoria de Kata Equipe a equipe classificada para o 

Campeonato Mundial Sênior 2021 será a equipe que representar o Brasil no 

Campeonato Pan-Americano Sênior 2021.  

Art. 24. As composições das categorias de kumite equipe da Seleção Brasileira 

Sênior 2021 serão escolhidas pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira 2021. 

Parágrafo único. Em caso de análise e decisão técnica da Comissão Técnica, 

a CBK poderá convocar atletas que não sejam titulares ou reservas para compor as 

categorias de kumite equipe. 

Art. 25. Todas as vagas para o Campeonato Mundial Sênior 2021 serão 

asseguradas aos atletas, desde que eles se apresentem aos treinamentos em plena 

condição técnica, física, psicológica e disciplinar (Análise da Comissão Técnica da 

CBK – Técnicos, Médico, Fisioterapeuta, Psicóloga...). 

Art. 26. Em caso de desistência de algum atleta, ou em caso de o atleta não 

cumprir com a convocação para treinamentos (sem autorização prévia), ou em caso 

do atleta ser analisado como inapto para compor a Seleção Brasileira Sênior que irá 

disputar o Campeonato Mundial Sênior 2021, a CBK realizará a convocação do atleta 

reserva de acordo com a sequência mencionada acima. 

 

 

CAPÍTULO IV  

DO RANKING ESPECIAL SÊNIOR 2021 

Art. 27. O Ranking Especial Sênior 2021 consiste na somatória dos pontos 

conquistados nas categorias individuais de kata e kumite, expostas no artigo 7, dos 



 

eventos relacionados no quadro 1 do artigo 28 conquistados pelos atletas da CBK no 

período de 1º de março de 2021 a 05 de outubro de 2021. 

Art. 28.  A Pontuação do Ranking Especial Sênior 2021 está exposta no quadro 

1. 

Pontuação do Ranking ESPECIAL 2021 

Competições 1º 2º 3º 5º 7º 

Pontuação 

por disputa 

Vencida na 

categoria* 

Karate1 - Premier League (WKF) 400 360 250 120 60 10 

Campeonato Brasileiro 2021 (CBK) 250 225 180 90 - - 

Campeonato Sul-Americano (CKS) 150 135 110 - - - 

Meeting Nacionais organizados pela CBK 

Previsão para o período de 12 a 15 de 

agosto (aguardem confirmação).  

150 135 110 - - - 

Quadro 1: Pontuação do Ranking Especial Sênior 2021. 

Art. 29. Em caso de empate no somatório dos pontos no final do prazo 

estabelecido no artigo 27, o critério de desempate será a seguência os exposta a 

seguir: 

I. Melhor classificado no Ranking Mundial da WKF em 05/09/2021; 

II. Maior quantidade de medalhas de ouro nas etapas do Karate1 -  Premier 
League 2021;  

III. Maior quantidade de medalhas de prata nas etapas do Karate1 -  Premier 
League 2021;  

IV. Maior quantidade de medalhas de bronze nas etapas do Karate1 -  
Premier League 2021;  



  

V. Melhor classificação no Campeonato Brasileiro Sênior 2021; e 

VI. Melhor classificação no Meeting Nacional.  

 

CAPÍTULO V 

DAS CONVOCAÇÕES E OBRIGAÇÕES 

Art. 30. Após a classificação dos atletas e/ou equipe, os titulares serão 

convocados para as competições internacionais de acordo com as vagas do evento, 

tendo a obrigatoriedade de confirmar a participação no prazo e da forma definido pela 

CBK na própria convocação.  

Parágrafo único. No caso das equipes de kata, somente será concretizada a 

confirmação quando os três atletas cumprirem os requisitos definidos na convocação. 

Art. 31. Caso algum atleta e/ou equipe titular estejam impossibilitados de integrar 

a Seleção Brasileira para um dos eventos convocados em 2021, serão substituídos 

pelos reservas subsequentes.  

Parágrafo único. Caso esgotem as possibilidades de convocação, compete à 

CBK a definição de outros critérios de convocação.  

Art. 32. Será permitida apenas a substituição de 1 (um) componente da equipe 

de kata. 

§ 1º Caso a necessidade de substituição seja superior ao número permitido, será 

convocada a equipe reserva subsequente.  

§ 2º Caso esgotem as possibilidades de convocação, compete à CBK a definição 

de outros critérios de convocação. 



 

Art. 33. Caso o atleta e/ou a equipe convocados estejam impossibilitados de 

integrar a Seleção Brasileira Sênior 2021, deverão apresentar uma justificativa formal 

à CBK, até a data de confirmação definida na convocação para o evento. 

Parágrafo único. Caso o atleta e/ou a equipe convocados estejam 

impossibilitados de integrar a Seleção Brasileira Sênior 2021 e não justifiquem 

formalmente à CBK antes da data de confirmação, a substituição ocorrerá em caráter 

definitivo por um atleta e/ou equipe reserva. 

Art. 34. O atleta ou a equipe que confirmar a sua participação para o evento 

internacional no prazo definido pela CBK e não se apresentar na data definida para o 

evento perderá a sua vaga da Seleção Brasileira Sênior 2021 e ficará suspenso por, 

no mínimo, 1 (um) ano, das seletivas nacionais de formação da Seleção Brasileira 

Sênior e de qualquer evento internacional.  

Parágrafo único. Caso o atleta ou a equipe justifique formalmente com 

documentos comprobatórios a impossibilidade de apresentação na data prevista, o 

caso será avaliado pela CBK, que poderá ou não aplicar a suspensão. 

Art. 35. O atleta convocado para a Seleção Brasileira 2021 deverá ter 

conhecimento e cumprir todas as exigências definidas nas regras de Antidoping da 

WKF, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD e Código Brasileiro 

de Justiça Desportiva – CBJD. 

§ 1º O atleta convocado deverá estar ciente e cumprir o regulamento de 

Antidoping da WKF, da World Anti-Doping Agency – WADA e da ABCD expostos no 

link: https://www.wkf.net/ksport-anti-doping.php e http://www.abcd.gov.br/legislacao.  

§ 2º O atleta convocado, obrigatoriamente, deverá comunicar formalmente à 

CBK qualquer tipo de tratamento que tenha feito utilizando substâncias ou 

medicamentos proibidos pelo regulamento de Antidoping da WKF.  

https://www.wada-ama.org/
http://www.abcd.gov.br/legislacao


  

§ 3º Após a convocação, o atleta deverá comunicar, obrigatória e formalmente, 

à CBK qualquer tratamento que venha a fazer utilizando substâncias ou 

medicamentos proibidos pelo regulamento de Antidoping da WKF. 

§ 4º O não cumprimento ou a omissão de informações relacionadas neste artigo 

acarretará na suspensão preventiva do atleta por, no mínimo, 1 (um) ano, sem 

prejuízo das sanções impostas pela Justiça Desportiva.  

Art. 36. O atleta convocado para a Seleção Brasileira Sênior 2021 terá a 

obrigatoriedade de apresentar-se para treinamento nas datas definidas pela CBK.  

§ 1º A não apresentação na data prevista acarretará na substituição imediata e 

definitiva do atleta pelo reserva subsequente da categoria.  

§ 2º A substituição não será efetivada quando a não apresentação for autorizada 

pela CBK.  

Art. 37. Em caso de indisciplina, o atleta convocado para a Seleção Brasileira 

Sênior 2020 fica sujeito as sanções aplicadas pela CBK, sem prejuízo das impostas 

pela Justiça Desportiva. 

Art. 38. Na convocação da Seleção Brasileira Sênior 2021, a CBK disponibilizará 

um documento com as normas disciplinares, que deverá ser assinado e obedecido 

rigorosamente pelos atletas.  

Parágrafo único. O não cumprimento de tais normas acarretará na aplicação das 

sanções definidas no documento, sem prejuízo das impostas pela Justiça Desportiva. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 39. Das decisões administrativas caberá recurso, no prazo de 15 dias, 

contando da publicação ou do conhecimento oficial do ato, que se pretenda impugnar. 

Parágrafo único. O recurso deverá ser ao e-mail diretortecnicocbk@gmail.com, 

no prazo de 15 dias, na forma do caput. 

Art. 40. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela CBK. 

Art. 41. O presente regulamento após discutido entre os integrantes da 

coordenação técnica e diretoria técnica da CBK foi posto em apreciação e aprovação 

da presidência da CBK. 

Art. 42. Este regulamento, publicado em 13 de setembro de 2021, foi fundamentado 

no Ofício nº: 221/2021 CBK-DT de 08 de julho de 2021. 

 

Fortaleza, 13 de Setembro de 2021. 

 

                     

        Sebastião Hermes F. de Queiroz                          William Cardoso                         

                     Presidente CBK                                     Diretor Técnico CBK 
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Ofício nº: 220/2021 CBK-DT  

Assunto: Seleção Brasileira Sênior 2021 

Fortaleza, 08 de julho de 2021 

 
 

A Confederação Brasileira de Karate-CBK, entidade de administração do 

Karate do Brasil vem pelo presente informar a nova formatação da Formação da 

Seleção Brasileira Sênior para os eventos da temporada 2021. 

Considerando que em 2020 foi concretizado um processo de formação da 

Seleção Brasileira Sênior 2020 e que os atletas não competiram nos eventos 

internacionais por motivo de cancelamento devido a pandemia; 

Considerando que os atletas da Seleção Brasileira Sênior 2020 não possuem 

problema de alteração de categoria por idade. 

Considerando que houve alteração nas datas e na ordem de realização do 

Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 e Campeonato Sul-Americano Sênior 

2021, assim sendo não será possível o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 

classificar para o Campeonato Sul-Americano Sênior 2021; 

Considerando que o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 será finalizado 

18 dias antes da provável data de embarque da delegação brasileira para o 

Campeonato Mundial Sênior 2021 e assim fica inviável a definição de um 

representante do Brasil utilizando o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 como 

um dos critérios seletivos; 

Considerando que é de extrema importância para a Comissão Técnica que o 

representante do Brasil no Campeonato Mundial Sênior 2021 esteja competindo o 

Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 como forma estratégica na preparação 

para o Campeonato Mundial Sênior 2021; 

Considerando que a entidade deve proporcionar oportunidade de acesso à 

Seleção Brasileira Sênior na temporada 2021; 

Considerando que houve uma paralização dos eventos Nacionais e 

Internacionais por aproximadamente 1 ano e que a utilização de tais eventos 

realizados em 2020 não refletem necessariamente a atual condição 



 

técnica/física/psicológica de atletas na atualidade, e que tal período de paralização 

poderá ser decisivo para o processo de formação da seleção Brasileira que disputará 

o Campeonato Mundial Sênior 2021; 

Considerando que as informações/confirmações sobre realização dos 

Campeonatos Sul-Americanos Sênior 2021, Campeonato Pan-Americano Sênior 

2021 e Campeonato Mundial Sênior 2021 foram oficializadas pelas entidades 

internacionais entre os meses de junho e julho de 2021; 

A Confederação Brasileira de Karate, juntamente com a Diretoria Técnica e 

comissão técnica decide por alterar os critérios de formação da Seleção Brasileira 

2021 divulgado no ofício 016/2021 de 25 de janeiro de 2021. 

 

CAMPEONATO SUL-AMERICANO SÊNIOR 2021 

- Para o Campeonato Sul-Americano Sênior 2021 será considerada a Seleção 

Brasileira formada no ano de 2020, desde que os atletas se apresentem aos 

treinamentos em plena condição técnica, física, psicológica e disciplinar (Análise da 

Comissão Técnica da CBK – Técnicos, Médico, Fisioterapeuta, Psicóloga...).  

- Em caso de desistência de algum atleta ou em caso de o atleta não cumprir com a 

convocação para treinamentos (sem autorização prévia) ou em caso do atleta ser 

analisado como inapto para compor a Seleção Brasileira Sênior que irá disputar o 

Campeonato Sul-Americano Sênior 2021, a CBK realizará a convocação do atleta 

reserva da Seleção Brasileira 2020, conforme Regulamento de Formação da Seleção 

Brasileira Sênior 2020. 

 

CAMPEONATO PAN-AMERICANO SÊNIOR 2021 

- A Seleção Brasileira Sênior que disputará o Campeonato Pan-Americano 2021 será 

constituída da seguinte forma: 

• 1º titular: 1º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

• 2º titular: Melhor medalhista do Campeonato Sul-Americano Sênior 2021; 

• 1º reserva: 2º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 



 

• 2º reserva: 2º Melhor medalhista do Campeonato Sul-Americano Sênior 2021; 

• 3º reserva: 3º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

• 4º reserva: seguirá a sequência classificatória do Ranking Especial Sênior 2021, 

em 05/10/2021. 

- Caso não tenhamos medalhista no Campeonato Sul-Americano Sênior 2021 em 

alguma categoria, a sequência de convocação seguirá a sequência de classificação 

do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021. 

- No caso da categoria de Kata Equipe a equipe classificada para o Campeonato Pan-

Americano Sênior 2021 será a que medalhar no Campeonato Sul-Americano Sênior 

2021.  

- Caso alguma Equipe de Kata do Brasil não medalhe no Campeonato Sul-Americano 

Sênior 2021, a vaga para o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 será disputada 

em Seletiva Nacional a ser definida posteriormente. 

- Todas as vagas para o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 serão 

asseguradas aos atletas, desde que eles se apresentem aos treinamentos em plena 

condição técnica, física, psicológica e disciplinar (Análise da Comissão Técnica da 

CBK – Técnicos, Médico, Fisioterapeuta, Psicóloga...). 

- Em caso de desistência de algum atleta, ou em caso de o atleta não cumprir com a 

convocação para os treinamentos (sem autorização prévia), ou em caso do atleta ser 

analisado como inapto para compor a Seleção Brasileira Sênior que irá disputar o 

Campeonato Pan-Americano Sênior 2021, a CBK realizará a convocação do atleta 

reserva de acordo com a sequência mencionada acima. 

 

CAMPEONATO MUNDIAL SÊNIOR 2021 

- A Seleção Brasileira Sênior que disputará o Campeonato Mundial 2021 será 

constituída da seguinte forma: 

• 1º Titular: 1º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

• 1º reserva: 2º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

• 2º reserva: 3º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 



 

• 3º reserva: seguirá a sequência classificatória do Ranking Especial Sênior 2021, 

em 05/10/2021. 

- No caso da categoria de Kata Equipe a equipe classificada para o Campeonato 

Mundial Sênior 2021 será a equipe que representar o Brasil no Campeonato Pan-

Americano Sênior 2021.  

- Para a composição do Kumite Equipe Sênior que disputará o Campeonato Mundial 

Sênior 2021, a comissão técnica poderá convocar atletas que estejam entre os 5 

primeiros do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021.  

- Todas as vagas para o Campeonato Mundial Sênior 2021 serão asseguradas aos 

atletas, desde que eles se apresentem aos treinamentos em plena condição técnica, 

física, psicológica e disciplinar (Análise da Comissão Técnica da CBK – Técnicos, 

Médico, Fisioterapeuta, Psicóloga...). 

- Em caso de desistência de algum atleta, ou em caso de o atleta não cumprir com a 

convocação para treinamentos (sem autorização prévia), ou em caso do atleta ser 

analisado como inapto para compor a Seleção Brasileira Sênior que irá disputar o 

Campeonato Mundial Sênior 2021, a CBK realizará a convocação do atleta reserva 

de acordo com a sequência mencionada acima. 

 

RANKING ESPECIAL SÊNIOR 2021 

- O Ranking Especial Sênior 2021 será constituído apenas pelos eventos realizados 

de 01/03/2021 a 05/10/2021. 

- Todos os atletas Sênior filiados à CBK poderão somar pontos no Ranking Especial 

Sênior 2021. 

- No Ranking Especial Sênior serão contabilizados pontos para os eventos descritos 

na tabela a seguir.  

 

 



 

Pontuação do Ranking ESPECIAL 2021 

Competições 1º 2º 3º 5º 7º 

Pontuação por 

disputa 

Vencida na 

categoria* 

Karate1 - Premier League (WKF) 400 360 250 120 60 10 

Campeonato Brasileiro 2021 (CBK) 250 225 180 90 - - 

Campeonato Sul-Americano (CKS) 150 135 110 - - - 

Meeting Nacionais organizados pela CBK 

Previsão para o período de 12 a 15 de agosto 

(aguardem confirmação).  

150 135 110 - - - 

 

REGULAMENTO DE FORMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA SÊNIOR 

- A CBK está finalizando a formatação do REGULAMENTO com todas as notas 

prévias que constam neste ofício. Antecipamos as informações gerais para facilitar o 

planejamento dos atletas/técnicos.  

 

 

 

 

Sebastião Hermes F. de Queiroz 

Presidente CBK 
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