
 

Ofício nº: 242/2021 CBK  

Assunto: TRAINING CAMP 

Fortaleza, 09 de agosto de 2021 

 

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

Karate do Brasil, vem pelo presente informar que, apesar da suspensão da Seletiva 

Nacional de Base, por conta do Cancelamento do Campeonato Sul-Americano 

2021, a programação do Training Camps dos meses de Agosto e Setembro se 

manterão. 

A única alteração será a extensão do período do primeiro Training Camp de 

Base, que antes era de 13 a 18 de agosto, mas com a suspensão do Seletiva 

Nacional de Base, passou a ter programação de 13 a 22 de agosto. Todos os 

atletas e técnicos que estiverem hospedados no Centro de Treinamento da CBK 

poderão participar das ações programadas. 

Data Evento Público-alvo 

13-22 de Ago. 
Training Camp de Base  
 

• Atletas Sub-14, Cadete, Junior e Sub-21. 

• Professores de atletas das categorias de Base. 

• *Atletas Sênior (Opcional). 

23-26 de Ago. Training Camp Sub-21 

• Atletas Sub-21 e Sênior Interessados. 

• Seleção Brasileira Sênior e Sub-21 (Opcional). 

• Professores de atletas das categorias de Base. 

30 de Ago. – 7 

de Set. 
Training Camp Sênior  

• Atleta Sub-21 e Sênior interessados. 

• Seleção Brasileira Sênior e Sub-21 (Opcional). 

• Professores de atletas das categorias Sub-21 e 
Sênior. 

13-19 de Set. Training Camp Sênior 
• Atletas da Seleção Brasileira Sênior 2021 

(Convocados). 

• Atletas Sub-21 e Sênior interessados. 

 

 



 

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 

• Todos os atletas/técnicos deverão apresentar, OBRIGATORIAMENTE, um teste de covid 

RT-PCR negativo, realizado com até 72h de sua chegada ao Centro de Treinamento. 

• Caso a comissão médica veja necessidade, poderá solicitar novo teste de Covid-19 do 

atleta ou do técnico a qualquer momento durante o evento. 

 

 

PARTICIPAÇÃO DOS TRAINING CAMPS 

• Todos os treinamentos serão abertos para interessados que se enquadram nas 

classes citadas como público-alvo. 

• Somente serão permitidas as participações dos Training Camps dos 

atletas/professores que estejam hospedados no Centro de Treinamento. 

• A quantidade de participação será limitada e as vagas serão preenchidas de acordo 

com a ordem de reserva. 

 

VALORES DE HOSPEDAGEM 

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

Interessados entrar em contato pelo e-mail reservas.hotelctcbk@gmail.com para 

verificar disponibilidade e maiores informações. 

• A reserva já garantirá a participação no Training Camp. 

• Valores: 

o Quarto Duplo: R$ 140,00 (Diária para quarto duplo com Café da manhã) 

o Quarto Single: R$ 120,00 (Diária para quarto single com Café da manhã) 

 

Obs.: Haverá alimentação no restaurante do Centro de Treinamento para os interessados 

no valor de R$ 35,00. A alimentação no restaurante do Centro de Treinamento é opcional.  

 
Ficamos à disposição. 

 

                                                                                                                 

Sebastião Hermes F. de Queiroz                                    William Cardoso  

           Presidente CBK                                                Diretor Técnico CBK  
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