Ofício nº: 351/2021 CBK
Assunto: Campeonato Brasileiro 2021 – Cadete e Junior

Fortaleza, 19 de outubro de 2021
A Confederação Brasileira de Karate-CBK, entidade de administração do Karate
do Brasil, vem pelo presente informar que, por conta das flexibilizações dos protocolos
sanitários do Estado do Ceará, alteraremos os protocolos para o Campeonato Brasileiro
2021 – Cadete e Junior, que acontecerá no período de 28 a 31 de outubro de 2021, no
Centro de Treinamento da CBK, Caucaia/CE.
Para o primeiro acesso ao Centro de Treinamento da CBK será exigido “UM” dos
seguintes comprovantes dos atletas, técnicos, responsáveis e demais oficiais:
•

Teste Rápido de Covid-19 (Antígeno) negativo, realizado com até 48h de
antecedência ao primeiro acesso no Centro de Treinamento da CBK; ou

•

Testes de Covid do tipo RT-PCR, realizado a partir do dia 25/10/2021; ou

•

Comprovante de vacina do Covid-19, com as duas doses administradas ou
dose única da vacina Janssen (Johnson & Johnson).

Seguem outras orientações importantes para o evento:
•

Para o evento somente será permitido acesso ao Centro de Treinamento os
atletas, técnicos, árbitros, organizadores e 1 responsável por atleta.

•

Todos os atletas/técnicos/oficiais/responsáveis deverão apresentar teste de
Covid-19 no dia que for competir pela primeira vez. Quem for competir em
mais de um dia, bastará apresentar o teste no primeiro dia que competirá.

•

A pesagem será na parte externa do Centro de Treinamento, portanto não
será necessário apresentar o teste de Covid-19 na pesagem.

•

Todos os técnicos/oficiais deverão apresentar teste de Covid-19 ou
comprovante de vacina no dia 28/10/2021, ou no dia que acessar pela primeira
vez o CT da CBK.

•

O evento acontecerá em quantidade de tatames reduzidos e o acesso ao
Ginásio somente será autorizado para os integrantes de categorias em
disputa.

•

O acesso ao Centro de Treinamento nos dias das competições para os
atletas/técnicos que estiverem hospedados fora do Centro de Treinamento,
será permitido apenas com 90 minutos de antecedência do início da categoria
da qual participará.

•

O acesso às áreas de aquecimento 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.

•

O atleta ou técnico que testar positivo para Covid-19 será impedido de
participar do evento.

•

Haverá um laboratório disponível no Centro de Treinamento para realizar os
testes no local no valor de R$ 140,00. Os interessados deverão agendar pelo
link: https://testecovid.capj.com.br/ .

Sem mais para o momento, ficamos à disposição.

Sebastião Hermes Freire de Queiroz
Presidente CBK

