Ofício nº: 183/2018 CBK-DT
Fortaleza, 13 de outubro de 2018.

Assunto: Informações sobre o Campeonato Brasileiro 2018-Etapa Final

A Confederação Brasileira de Karate-CBK, entidade de administração do Karate
do Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 03.637.014/0001-09, vem, pelo presente trazer algumas
informações importantes sobre o Campeonato Brasileiro 2018-Etapa Final.

CONGRESSO TÉCNICO
Realizaremos um congresso técnico mais dinâmico e fundamentado na conferência
de inscrições e possíveis correções. A seção do congresso técnico iniciará às 9h com a
entrega das fichas de inscrição de cada Federação Estadual. As Federações Estaduais
terão até 12h para conferirem e devolverem as fichas de inscrições.
As informações gerais sobre o evento serão expostas no seminário para técnicos.

PESAGEM
Orientamos os atletas realizarem a pesagem no dia anterior a sua competição,
para evitar ficar em fila em horário próximo de sua competição.
A CBK considerará uma tolerância de 500g, no entanto o atleta não poderá pesar
com roupas intimas nem se despir. A pesagem será em local aberto e não haverá divisão
masculina e feminina.
Será obrigatório a apresentação do RG do atleta ou da carteirinha da CBK.

FINAIS DA CATEGORIA SÊNIOR INDIVIDUAL (DIVISÃO ESPECIAL)
Por conta da programação da Transmissão Ao Vivo, as finais do Kata e Kumite
Individual Sênior (Divisão Especial) acontecerão no dia 19/10 (6ª feira) às 18h no Ginásio
Poliesportivo Califórnia, localizado na Av. Francisco Firmo de Matos, 3 - Eldorado,
Contagem – MG. A organização disponibilizará ônibus para os atletas/técnicos classificados
para as finais e presidentes/representantes de Federações Estaduais que sairá do

Rua Pedro Rufino 40 - Sala A - Varjota - Fortaleza/CE - CEP.: 60175-100
CNPJ 03.637.014/0001-09
Tel: (85) 3048.6855
Site: www.karatedobrasil.com - Blog: www.cbkarate.blogspot.com.br
E-mail:secretariacbk@uol.com.br / karatecbk@uol.com.br

Mineirinho às 16h com destino a Contagem/MG. O tempo entre os ginásios é de
aproximadamente 20 minutos.
Para as Finais do Kata e Kumite Individual Sênior (Divisão Especial) será obrigatório
o uso de Paletó ou Blazer escuro.
Os atletas finalistas deverão retirar junto a secretaria do evento as SIGLAS do seu
estado para ser costurado antes das finais.
SEMINÁRIO ABERTO
Será realizado um seminário sobre o tema “Autorização de Uso Terapêutico-AUT e
Controle de Doping”. O seminário direcionado para atletas e técnicos, no entanto será
aberto a todos os interessados.
TESTE ANTIDOPING
Informamos que a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) estará
no evento para realizar o teste de antidoping em alguns atletas do evento.

ENCONTRO COM OS MESTRES DE ESTILOS
No dia 20/10/2018 às 10h no Ginásio do Mineirinho o presidente da CBK realizará
um encontro os Mestres e representantes de Estilos no Brasil.

Sem mais para o momento, ficamos à disposição.

Luiz Carlos C. Nascimento
Presidente CBK
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