
 

Ofício nº: 220/2021 CBK-DT  

Assunto: Seleção Brasileira Sênior 2021 

Fortaleza, 08 de julho de 2021 

 
 

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

Karate do Brasil vem pelo presente informar a nova formatação da Formação da 

Seleção Brasileira Sênior para os eventos da temporada 2021. 

Considerando que em 2020 foi concretizado um processo de formação da 

Seleção Brasileira Sênior 2020 e que os atletas não competiram nos eventos 

internacionais por motivo de cancelamento devido a pandemia; 

Considerando que os atletas da Seleção Brasileira Sênior 2020 não possuem 

problema de alteração de categoria por idade. 

Considerando que houve alteração nas datas e na ordem de realização do 

Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 e Campeonato Sul-Americano Sênior 

2021, assim sendo não será possível o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 

classificar para o Campeonato Sul-Americano Sênior 2021; 

Considerando que o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 será finalizado 

18 dias antes da provável data de embarque da delegação brasileira para o 

Campeonato Mundial Sênior 2021 e assim fica inviável a definição de um 

representante do Brasil utilizando o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 como 

um dos critérios seletivos; 

Considerando que é de extrema importância para a Comissão Técnica que o 

representante do Brasil no Campeonato Mundial Sênior 2021 esteja competindo o 

Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 como forma estratégica na preparação 

para o Campeonato Mundial Sênior 2021; 

Considerando que a entidade deve proporcionar oportunidade de acesso à 

Seleção Brasileira Sênior na temporada 2021; 

Considerando que houve uma paralização dos eventos Nacionais e 

Internacionais por aproximadamente 1 ano e que a utilização de tais eventos 

realizados em 2020 não refletem necessariamente a atual condição 



 

técnica/física/psicológica de atletas na atualidade, e que tal período de paralização 

poderá ser decisivo para o processo de formação da seleção Brasileira que disputará 

o Campeonato Mundial Sênior 2021; 

Considerando que as informações/confirmações sobre realização dos 

Campeonatos Sul-Americanos Sênior 2021, Campeonato Pan-Americano Sênior 

2021 e Campeonato Mundial Sênior 2021 foram oficializadas pelas entidades 

internacionais entre os meses de junho e julho de 2021; 

A Confederação Brasileira de Karate, juntamente com a Diretoria Técnica e 

comissão técnica decide por alterar os critérios de formação da Seleção Brasileira 

2021 divulgado no ofício 016/2021 de 25 de janeiro de 2021. 

 

CAMPEONATO SUL-AMERICANO SÊNIOR 2021 

- Para o Campeonato Sul-Americano Sênior 2021 será considerada a Seleção 

Brasileira formada no ano de 2020, desde que os atletas se apresentem aos 

treinamentos em plena condição técnica, física, psicológica e disciplinar (Análise da 

Comissão Técnica da CBK – Técnicos, Médico, Fisioterapeuta, Psicóloga...).  

- Em caso de desistência de algum atleta ou em caso de o atleta não cumprir com a 

convocação para treinamentos (sem autorização prévia) ou em caso do atleta ser 

analisado como inapto para compor a Seleção Brasileira Sênior que irá disputar o 

Campeonato Sul-Americano Sênior 2021, a CBK realizará a convocação do atleta 

reserva da Seleção Brasileira 2020, conforme Regulamento de Formação da Seleção 

Brasileira Sênior 2020. 

 

CAMPEONATO PAN-AMERICANO SÊNIOR 2021 

- A Seleção Brasileira Sênior que disputará o Campeonato Pan-Americano 2021 será 

constituída da seguinte forma: 

• 1º titular: 1º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

• 2º titular: Melhor medalhista do Campeonato Sul-Americano Sênior 2021; 

• 1º reserva: 2º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 



 

• 2º reserva: 2º Melhor medalhista do Campeonato Sul-Americano Sênior 2021; 

• 3º reserva: 3º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

• 4º reserva: seguirá a sequência classificatória do Ranking Especial Sênior 2021, 

em 05/10/2021. 

- Caso não tenhamos medalhista no Campeonato Sul-Americano Sênior 2021 em 

alguma categoria, a sequência de convocação seguirá a sequência de classificação 

do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021. 

- No caso da categoria de Kata Equipe a equipe classificada para o Campeonato Pan-

Americano Sênior 2021 será a que medalhar no Campeonato Sul-Americano Sênior 

2021.  

- Caso alguma Equipe de Kata do Brasil não medalhe no Campeonato Sul-Americano 

Sênior 2021, a vaga para o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 será disputada 

em Seletiva Nacional a ser definida posteriormente. 

- Todas as vagas para o Campeonato Pan-Americano Sênior 2021 serão 

asseguradas aos atletas, desde que eles se apresentem aos treinamentos em plena 

condição técnica, física, psicológica e disciplinar (Análise da Comissão Técnica da 

CBK – Técnicos, Médico, Fisioterapeuta, Psicóloga...). 

- Em caso de desistência de algum atleta, ou em caso de o atleta não cumprir com a 

convocação para os treinamentos (sem autorização prévia), ou em caso do atleta ser 

analisado como inapto para compor a Seleção Brasileira Sênior que irá disputar o 

Campeonato Pan-Americano Sênior 2021, a CBK realizará a convocação do atleta 

reserva de acordo com a sequência mencionada acima. 

 

CAMPEONATO MUNDIAL SÊNIOR 2021 

- A Seleção Brasileira Sênior que disputará o Campeonato Mundial 2021 será 

constituída da seguinte forma: 

• 1º Titular: 1º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

• 1º reserva: 2º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 

• 2º reserva: 3º colocado do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021; 



 

• 3º reserva: seguirá a sequência classificatória do Ranking Especial Sênior 2021, 

em 05/10/2021. 

- No caso da categoria de Kata Equipe a equipe classificada para o Campeonato 

Mundial Sênior 2021 será a equipe que representar o Brasil no Campeonato Pan-

Americano Sênior 2021.  

- Para a composição do Kumite Equipe Sênior que disputará o Campeonato Mundial 

Sênior 2021, a comissão técnica poderá convocar atletas que estejam entre os 5 

primeiros do Ranking Especial Sênior 2021, em 05/10/2021.  

- Todas as vagas para o Campeonato Mundial Sênior 2021 serão asseguradas aos 

atletas, desde que eles se apresentem aos treinamentos em plena condição técnica, 

física, psicológica e disciplinar (Análise da Comissão Técnica da CBK – Técnicos, 

Médico, Fisioterapeuta, Psicóloga...). 

- Em caso de desistência de algum atleta, ou em caso de o atleta não cumprir com a 

convocação para treinamentos (sem autorização prévia), ou em caso do atleta ser 

analisado como inapto para compor a Seleção Brasileira Sênior que irá disputar o 

Campeonato Mundial Sênior 2021, a CBK realizará a convocação do atleta reserva 

de acordo com a sequência mencionada acima. 

 

RANKING ESPECIAL SÊNIOR 2021 

- O Ranking Especial Sênior 2021 será constituído apenas pelos eventos realizados 

de 01/03/2021 a 05/10/2021. 

- Todos os atletas Sênior filiados à CBK poderão somar pontos no Ranking Especial 

Sênior 2021. 

- No Ranking Especial Sênior serão contabilizados pontos para os eventos descritos 

na tabela a seguir.  

 

 



 

Pontuação do Ranking ESPECIAL 2021 

Competições 1º 2º 3º 5º 7º 

Pontuação por 

disputa 

Vencida na 

categoria* 

Karate1 - Premier League (WKF) 400 360 250 120 60 10 

Campeonato Brasileiro 2021 (CBK) 250 225 180 90 - - 

Campeonato Sul-Americano (CKS) 150 135 110 - - - 

Meeting Nacionais organizados pela CBK 

Previsão para o período de 12 a 15 de agosto 

(aguardem confirmação).  

150 135 110 - - - 

 

REGULAMENTO DE FORMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA SÊNIOR 

- A CBK está finalizando a formatação do REGULAMENTO com todas as notas 

prévias que constam neste ofício. Antecipamos as informações gerais para facilitar o 

planejamento dos atletas/técnicos.  

 

 

 

 

Sebastião Hermes F. de Queiroz 

Presidente CBK 
 


