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Ofício nº: 025/2021 CBK  

Fortaleza, 16 de fevereiro de 2021. 

Assunto: Mudança de eventos no calendário nacional  

 

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

do Brasil, vem pelo presente informar algumas mudanças que acontecerão no calendário 

nacional da entidade. 

 

1. Seletiva Nacional de Base para os Campeonatos Sul-Americano e Pan-Americano 2021 

 

A CBK foi informada, no dia 15/02/2021, que a data previamente definida para a 

realização do Campeonato Sul-Americano 2021 sofrerá alteração. Também recebemos a 

informação de que o Campeonato Pan-Americano de Base 2021 poderá sofrer alterações. 

Assim sendo, com os dois eventos internacionais da Base “A definir”, não será 

possível a CBK realizar um processo seletivo neste momento, pois necessitamos das datas 

de realizações de tais eventos para ter as idades adequadas de cada categoria e assim 

conseguir organizar a Seletiva Nacional. 

Portanto, as Seletivas Nacionais Sub-14, Cadete, Junior e Sub-21 serão remarcadas 

a partir das confirmações das datas do Campeonato Sul-Americano 2021 e Campeonato 

Pan-Americano de Base 2021. 

 

 

2. Seletiva Nacional Sub-21 para os Jogos Pan-Americanos da Juventude 

 Para os Jogos Pan-Americanos da Juventude – Cali 2021, previstos para serem 

realizados no mês de setembro de 2021, haverá um Torneio Classificatório no mês de maio 

de 2021, em Curaçao. Para tal evento Classificatório cada país da América poderá 

inscrever 1 atleta em cada categoria de peso. Salientamos que somente acontecerá as 

categorias de kumite do Sub-21. 
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 Para a definição da vaga do Brasil será realizada uma Seletiva Nacional, no período 

de 19 a 21 de março de 2021, em Fortaleza/CE. Poderão participar do evento os atletas 

nascidos entre os dias 31 de maio de 2000 e 30 de maio de 2003. 

 As informações sobre a mencionada Seletiva Nacional serão divulgadas até o dia 

19/02/2021. 

 

3. Campeonato Brasileiro Interclubes 2021 

Dentre as cinco etapas Classificatórias do Campeonato Brasileiro 2021, duas serão 

apoiadas (benefícios aos clubes filiados) pelo Comitê Brasileiro de Clubes-CBC, portanto 

serão Campeonato Brasileiro Interclubes-CBI’s.  

A partir da solicitação do próprio CBC, por conta da pandemia e prazos de inscrições, 

os dois eventos acontecerão no 2º semestre de 2021. Assim sendo, foram alteradas as 

sedes dos eventos e as datas, conforme consta no novo calendário atualizado em 

16/02/2021.  

Portanto, passam a ser etapas classificatórias apoiadas pelo CBC as etapas do 

Distrito Federal e de Santa Catarina. 

Salientamos que a Etapa Final do Campeonato Brasileiro também terá apoio do 

CBC, ou seja, será a Etapa Final do Campeonato Brasileiro Interclubes.  

 Sem mais para o momento, ficamos à disposição. 

          
Luiz Carlos C. Nascimento      

Presidente CBK 
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