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Ofício nº: 016/2021 CBK  

Fortaleza, 25 de janeiro de 2021. 

 

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

do Brasil, vem informar algumas definições relacionadas ao Campeonato Brasileiro 2020-

Etapa Classificatória de Natal/RN, Seleção Brasileira 2020 e Seleção Brasileira 2021. 

Todas as normativas serão publicadas em Regulamentos que estão em fase de 

finalização aguardando algumas definições internacionais sobre as datas dos eventos que 

impactarão diretamente em nossas ações.  

 

CAMPEONATO BRASILEIRO 2020-ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE NATAL/RN 

Por motivo da Pandemia do Covid-19, todas as etapas do Campeonato Brasileiro 

2020 foram canceladas. No entanto, a CBK realizou a 1ª etapa classificatória em Natal/RN. 

Com isto haverá a garantia da vaga dos atletas que se classificaram na etapa de Natal/RN 

para a Etapa Final do Campeonato Brasileiro 2021.  

Os atletas medalhistas da etapa classificatória de Natal/RN de 2020 que mudarem 

de categoria em virtude de idade ou de peso terão a vaga garantida para a nova categoria 

na etapa final do Campeonato Brasileiro 2021. A vaga garantida não impedirá que o atleta 

participe de alguma outra etapa classificatória do Campeonato Brasileiro 2021. Participando 

ou não a sua vaga continuará assegurada.   

 

SELEÇÃO BRASILEIRA DE KARATE 2021 

 Por motivos da Pandemia do Covid-19, os eventos Internacionais, Campeonatos Sul-

Americanos 2020, Pan-Americano Sênior 2020 e o Pan-Americano de Base 2020 foram 

cancelados. Assim sendo segue as definições para a temporada 2021.  

 

Categoria Sênior 

- Os atletas e as equipes de kata selecionados para a Seleção Brasileira Sênior 2020 

terão suas vagas garantidas para o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021. 
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- O atleta da Seleção Brasileira Sênior que disputar o Campeonato Pan-Americano 

Sênior 2021 e se classificar entre as 5 primeiras colocações da categoria individual ou de 

kata equipe garantirá a sua vaga para o Campeonato Sul-Americano Sênior 2021. 

- Nas vagas em aberto para o Campeonato Sul-americano Sênior 2021, por não 

obter classificação entre as 5 primeiras colocações no Campeonato Pan -Americano Sênior 

2021, será realizada uma Seletiva Nacional Sênior programada para o mês de junho de 

2021 (ver calendário).  

- O processo seletivo para o Campeonato Mundial Sênior 2021 continuará sendo no 

mesmo formato divulgado em 2020, a única diferença será a extensão do Ranking Especial 

de 01/01/2020 até 01/08/2021. 

- Todos os atletas da Seleção Brasileira Sênior 2020 terão vaga garantida para a 

etapa final do Campeonato Brasileiro 2021 nas categorias individuais que conquistaram a 

respectiva vaga.   

 

Categoria de Base 

- O atleta da Seleção Brasileira de Base de 2020 que se mantiver na categoria (de 

idade e peso) que conquistou a vaga na data do Campeonato Sul-Americano de Base 2021, 

terá garantida a sua vaga para a Seleção Brasileira 2021 para o citado campeonato. 

- O atleta da Seleção Brasileira de Base de 2020 que não se mantiver na categoria 

(de idade e peso) que conquistou a vaga na data do Campeonato Sul-Americano de Base 

2021, terá isenção da taxa de inscrição para a Seletiva Nacional de Base 2021. 

- Todos os atletas da Seleção Brasileira de Base de 2020 terão vaga garantida para 

a etapa final do Campeonato Brasileiro 2021 nas categorias que conquistaram a respectiva 

vaga ou, nos casos que não se mantiveram na mesma categoria de idade e/ou de peso, 

para a nova categoria.   

 

OUTROS INFORMATIVOS 

- A Seletiva Nacional de Base garantirá vaga para o Campeonato Pan-Americano de 

Base 2021. 
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- A Seletiva Nacional de Base também garantirá vaga para o Campeonato Sul-

Americano de Base 2021, desde que a vaga não tenha sido preenchida por algum atleta da 

Seleção Brasileira 2020 que tenha se mantido na mesma categoria. 

- Conforme calendário divulgado em 15/01/2021 o Campeonato Pan-Americano de 

Base está agendado para o período de 23 a 29/08/2021 (ainda sem confirmação da PKF). 

O Campeonato Sul-Americano 2021 está programado para o período de 20 a 26/09/2021 

(confirmada pela CSK, no entanto podendo haver alterações). Se as datas forem mantidas, 

o intervalo entre os dois eventos será de apenas 21 dias, ou seja, não haverá possibilidade 

de uma nova Seletiva Nacional. Assim sendo, a Seletiva Nacional será ÚNICA. 

- Salientamos que as idades consideradas para o ano de 2021 serão as idades que 

os atletas terão no dia do respectivo evento. 

Sem mais para o momento, ficamos à disposição. 
 

 

                                                               

      William Cardoso                                                   Luiz Carlos C. Nascimento 

      Diretor Técnico                                                                 Presidente 
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