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SELETIVA NACIONAL  
JOGOS PAN-AMERICANOS DA JUVENTUDE – CALI 2021 

 
Data: 27 de abril a 2 de maio de 2021 
Cidade/Estado: Caucaia/Ceará (Região Metropolitana de Fortaleza). 
Local do Evento: Centro de Treinamento da CBK  
Endereço: Avenida Ulisses Guimarães, 100, Bairro Iparana, Caucaia/CE 
 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

Poderão participar do processo seletivo de formação da Seleção Brasileira 2021, que 

disputará o Torneio Classificatório para os Jogos Pan-Americanos da Juventude – Cali 2021, 

os atletas das federações estaduais filiadas à CBK, desde que as mencionadas entidades 

estejam em pleno gozo dos seus direitos estatutários e em conformidade com o “Regulamento 

de formação da Seleção Brasileira 2021, que disputará o Torneio Classificatório para os 

Jogos Pan-americanos da Juventude – Cali 2021”. 

Todos os atletas participantes do processo de formação da Seleção Brasileira deverão 

estar cientes e de acordo com todas as normatizações definidas no Regulamento de Formação 

da Seleção Brasileira 2021, que disputará o Torneio Classificatório para os Jogos Pan-

americanos da Juventude – Cali 2021. 

As inscrições dos atletas serão realizadas pelas federações estaduais por onde estão 

filiados, através do formulário oficial (Ficha padrão modelo CBK) devidamente preenchido, 

juntamente com comprovantes de pagamento das taxas de inscrição de todos os inscritos, dos 

registros de kyu e/ou das anuidades dos faixas pretas, os quais deverão ser enviados para a 

CBK até dia 20 de abril de 2021. 

Os atletas classificados na 1ª colocação de cada categoria estarão classificados para os 

Jogos Pan-americanos da Juventude – Cali 2021, que será realizado em Cali, no mês de 

setembro de 2021. 

Somente poderão se inscrever no processo de formação da Seleção Brasileira 2021, que 

disputará o Torneio Classificatório para os Jogos Pan-americanos da Juventude – Cali 2021, os 

atletas nascidos de 31 de maio de 2000 a 30 de maio de 2003. 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. As Federações deverão enviar as fichas de inscrições dos atletas e dos técnicos até o 

dia 20 de abril de 2021, juntamente com o comprovante de pagamento das taxas de 

inscrição, dos registros e da anuidade dos faixas pretas.  
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2. As fichas de inscrição e os comprovantes de depósitos deverão ser encaminhados via 

e-mail (secretariacbk@uol.com.br e diretortecnicocbk@gmail.com) para a secretaria da 

CBK e para o Diretor Técnico, até a data limite. 

3. Todos os atletas, técnicos, delegados e árbitros inscritos deverão estar devidamente 

registrados na CBK, com a anuidade de faixa preta 2021 paga e com as carteirinhas de 

identificação CBK atualizadas, as quais deverão ser apresentadas quando solicitadas.  

a. Os técnicos poderão atuar na seletiva, desde que estejam devidamente inscritos 

pelas Federações estaduais, vestidos com o agasalho da Federação estadual e 

com o seu Credenciamento de técnico atualizado. 

4. Não haverá limite máximo para inscrição de atletas por categoria. 

5. A solicitação de uma possível correção de atleta já inscrito em categoria errada deverá 

ser feita por escrito até o dia 23 de abril de 2021 e encaminhada à CBK, sem nenhum 

ônus financeiro. Após esta data será cobrada a taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) por 

alteração.  

6.  Taxa de inscrição por categoria (por atleta): 

• Kumite ind.: R$ 285,00; 

 

Obs. 1: Para essa Seletiva não será concedida a isenção da taxa de inscrição para os 

atletas integrantes da Seleção Brasileira de Base de 2020. Tal isenção será concedida 

na seletiva para o Campeonato Sul-Americano de 2021, ainda sem data. 

Obs. 2: Nesta seletiva não haverá a categoria kumite masculino -67kg.  

 

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 

• Orientamos (não é obrigatório), por motivo de segurança e prevenção contra o 

Covid-19, que os atletas/técnicos se apresentem para a seletiva no dia 26 de abril 

de 2021 e fiquem hospedados no Centro de Treinamento. Durante o período de 

27/04 a 30/04 os atletas serão acompanhados em relação a possíveis sintomas 

do Covid-19 e participarão de palestras e treinamentos com a comissão técnica 

da Seleção Brasileira. Os atletas ficarão restritos ao Centro de Treinamento (em 

forma de bolha), com alimentação completa. Para a apresentação no dia 26/04 

e/ou 27/04 os atletas/técnicos deverão apresentar um teste de covid negativo, 

preferencialmente, o RT-PCR, realizado a partir do dia 24/04. 

 

• Os atletas/técnicos que se hospedarem no Centro de Treinamento depois do dia 

27/04, deverão apresentar um teste de Covid-19 negativo, obrigatoriamente, do 
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tipo RT-PCR, com data de emissão com até 48h do dia de chegada ao Centro de 

Treinamento. 

 

• Os atletas/técnicos que não ficarem hospedados no Centro de Treinamento 

deverão apresentar no dia 30/04 (na pesagem) o teste de Covid-19 negativo, 

obrigatoriamente, do tipo RT-PCR, com data de emissão a partir do dia 28/04. 

 

• Caso a comissão médica veja necessidade, poderá solicitar novo teste de Covid-

19 do atleta ou do técnico a qualquer momento durante o período de hospedagem 

e seletiva nacional. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

• Para a Seletiva Nacional somente será permitido acesso ao Centro de 

Treinamento os atletas, técnicos, árbitros e organizadores. Não será permitido o 

acesso de acompanhantes. 

• A Seletiva Nacional acontecerá em apenas 1 tatame e o acesso ao Ginásio 

somente será autorizado para os integrantes de uma categoria por vez.  

• O acesso ao Centro de Treinamento nos dias das competições (1 e 2 de maio de 

2021), para os atletas/técnicos que estiverem hospedados fora do Centro de 

Treinamento, será permitido apenas com 90 minutos de antecedência do início da 

categoria. 

• O acesso às áreas de aquecimento (fora do Ginásio) será permitido apenas com 

90 minutos de antecedência do início da categoria.  

• Durante todo o momento os atletas/técnicos deverão fazer uso das máscaras. Os 

atletas somente poderão retirar as máscaras no momento do aquecimento e na 

competição. 

• Ao terminar cada categoria o ginásio será esvaziado para higienização e depois 

será autorizada a entrada da próxima categoria. 

• O atleta ou técnico que testar positivo para Covid-19, será impedido de participar 

do evento. 

• Caso a comissão médica veja necessidade, poderá solicitar novo teste de Covid-

19 do atleta ou do técnico. 

• Não será autorizado que os hospedes do Centro de Treinamento permaneçam no 

ginásio do Centro de Treinamento durante as competições. 
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CENTRO DE TREINAMENTO (HOSPEDAGEM) 

• O Hotel do Centro de Treinamento da CBK estará disponível para reservas com 

pensão completa (Café-da-manhã, Almoço e Janta). Interessados entrar em 

contato pelo e-mail reservas.hotelctcbk@gmail.com para verificar disponibilidade 

e valores (vagas limitadas). 

• Durante o período de 27 a 30 de abril de 2021 os atletas/técnicos que estiverem 

hospedados no Centro de Treinamento da CBK poderão participar das 

programações de palestras e treinamentos com a comissão técnica da seleção 

brasileira e poderão agendar horários para utilização do tatame e da academia. 

 
 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
DATA HORÁRIO ATIVIDADES LOCAL 

26/04 Todo o dia Chegada dos atletas/técnicos. CT da CBK 

27/04 -  
Palestras/treinamentos com a comissão técnica da seleção 
brasileira. (A programação será divulgada posteriormente). 

CT da CBK 

28/04 - 
Palestras/treinamentos com a comissão técnica da seleção 
brasileira. (A programação será divulgada posteriormente). 

CT da CBK 

29/04 - 
Palestras/treinamentos com a comissão técnica da seleção 
brasileira. (A programação será divulgada posteriormente). 

CT da CBK 

30/04 
6ª feira 

10:00 – 17:00 

Apresentação do teste de Covid-19 negativo dos técnicos e 
atletas que não estão hospedados no Centro de Treinamento 
(obrigatoriamente RT-PCR) e Pesagem dos Atletas (De acordo 
com os horários que serão divulgados por Federação Estadual). 

CT da CBK 

9:00 
Inscrição para o Credenciamento Técnico (Apresentação do teste 
de Covid-19 negativo dos técnicos). 

CT da CBK 
9:30 

Credenciamento de Técnico  
Obs.: Quem fez credenciamento em 2020 (Natal/RN) já está 
credenciado para 2021. 

11:30 Congresso Técnico. 

01/05 
Sábado 

10:00 - 12:00 Pesagem dos Atletas 

CT da CBK 

9:00 Kumite Sub-21 Fem. -50kg 

11:00 Kumite Sub-21 Masc. -60kg 

13:00 Kumite Sub-21 Fem. -55kg 

15:00 Kumite Sub-21 Fem. -61kg 

17:00 Kumite Sub-21 Masc. -75kg 

19:00 Previsão de Término 

02/05 
Domingo 

10:00 - 12:00 Pesagem dos Atletas 

CT da CBK 

9:00 Kumite Sub-21 Fem. -68kg 

11:00 Kumite Sub-21 Masc. -84kg 

13:00 Kumite Sub-21 Fem. +68kg 

15:00 Kumite Sub-21 Masc. +84kg 

17:00 Previsão de Término 

*Os horários divulgados das categorias são previsões, os horários definitivos serão divulgados 
após o término das inscrições. 
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CATEGORIAS EM DISPUTA NA SELETIVA NACIONAL 
DIVISÃO ESPECIAL 

KUMITE INDIVIDUAL SUB 21 

Cod. Idade Classe M/F Graduação Peso Vagas 

158 18/20 anos SUB 21 M 7º kyu e acima -60 Kg 1 vaga 

160 18/20 anos SUB 21 M 7º kyu e acima -75 Kg 1 vaga 

161 18/20 anos SUB 21 M 7º kyu e acima -84 Kg 1 vaga 

162 18/20 anos SUB 21 M 7º kyu e acima +84 Kg 1 vaga 

168 18/20 anos SUB 21 F 7º kyu e acima -50 Kg 1 vaga 

169 18/20 anos SUB 21 F 7º kyu e acima -55 Kg 1 vaga 

170 18/20 anos SUB 21 F 7º kyu e acima -61 Kg 1 vaga 

171 18/20 anos SUB 21 F 7º kyu e acima -68 Kg 1 vaga 

172 18/20 anos SUB 21 F 7º kyu e acima +68 Kg 1 vaga 

 

Fortaleza, 06 de abril de 2021 

                                                                                   

Sebastião Hermes Freire de Queiroz                                    William Cardoso  
             Presidente CBK                                                    Diretor Técnico CBK                                                              
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