MEETING NACIONAL SÊNIOR 2021
(Somando pontos para o Ranking Especial Sênior)
Data: 27 a 29 de agosto de 2021
Cidade/Estado: Caucaia/Ceará (Região Metropolitana de Fortaleza).
Local do Evento: Centro de Treinamento da CBK
Endereço: Avenida Ulisses Guimarães, 100, Bairro Iparana, Caucaia/CE
INFORMAÇÕES GERAIS
1. O Meeting será um evento nacional exclusivamente para a categoria Sênior, sem limite
de inscrição por Federação Estadual, que objetiva ampliar a competitividade em Alto
Rendimento e a somar pontos para o Ranking Especial Sênior que classificará atletas
para o Campeonatos Pan-Americano Sênior 2021 e Campeonato Mundial Sênior 2021.
2. Poderão participar do Meeting Nacional Sênior 2021 todos os atletas das Federações
filiadas à Confederação Brasileira de Karate – CBK, desde que as mencionadas
entidades estejam em pleno gozo dos seus direitos estatutários e de conformidade com
este regulamento.
3. Não haverá limite de inscritos por federação estadual.
4. Valores:
• Inscrição de atleta:
• Uma categoria individual: R$ 150,00
• Duas categorias individuais: R$ 200,00
5. Prazo de inscrição:
• As inscrições deverão ser realizadas pelas Federações Estaduais até o dia 20 de
agosto de 2021 nas fichas de inscrição disponibilizadas pela CBK.
6. Os técnicos que realizaram credenciamento em 2020, estarão com seus
credenciamentos válidos durante toda a temporada 2021.
7. No Meeting Nacional Sênior 2021 serão exigidos equipamentos (kimonos e protetores)
de marcas homologadas por pelo menos uma das seguintes entidades: World Karate
Federation-WKF, Panamerican Karate Federation-PKF, Confederación Sudamericana
de Karate-CSK ou Confederação Brasileira de Karate-CBK.
8. O ano de nascimento considerado para o Meeting Nacional Sênior 2021 será o que
segue.

Classe
Sênior (Kata)
Sênior (Kumite)

•

•

Ano de nascimento considerada para o
Meeting Nacional Sênior 2021
16 anos e acima
Nascidos em até 2005
18 anos e acima
Nascidos até 2003
Idade

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA
Todos os atletas/técnicos deverão apresentar no dia 27/08/2021 ou no dia de sua
pesagem, obrigatoriamente, um teste de covid RT-PCR negativo, realizado a partir
do dia 24/08/2021.
Caso a comissão médica veja necessidade, poderá solicitar novo teste de Covid-19
do atleta ou do técnico a qualquer momento durante o evento.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• Para o Meeting Nacional Sênior 2021 somente será permitido acesso ao Centro de
Treinamento os atletas, técnicos, árbitros e organizadores. Não será permitido o
acesso de acompanhantes.
• O evento acontecerá em até 4 tatames 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.
• O acesso às áreas de aquecimento (fora do Ginásio) 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.
• Ao terminar cada categoria o ginásio será esvaziado para higienização e depois será
autorizada a entrada das próximas categorias.
• O atleta ou técnico que testar positivo para Covid-19, será impedido de participar do
evento.
• Caso a comissão médica veja necessidade, poderá solicitar novo teste de Covid-19
do atleta ou do técnico.
• Não será autorizado que os hospedes do Centro de Treinamento permaneçam no
ginásio do Centro de Treinamento durante as competições.

CENTRO DE TREINAMENTO (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.
• Valores:
o Quarto Duplo: R$ 140,00 (Diária por quarto duplo com Café da manhã)
o Quarto Single: R$ 120,00 (Diária por quarto Single com Café da manhã)
Obs.: Haverá alimentação no restaurante do Centro de Treinamento para os interessados
no valor de R$ 35,00.
REGULAMENTO GERAL
- No Meeting Nacional 2021 serão disputadas as seguintes categorias.

Cod.
34
36
Cod.
178
179
180
181
182
188
189
190
191
192

Idade
16 anos e acima
16 anos e acima

KATA INDIVIDUAL
Classe
M/F
Graduação
Sênior
M
2º kyu e acima
Sênior
F
2º kyu e acima
KUMITE INDIVIDUAL SÊNIOR

Idade
18 anos e acima
18 anos e acima
18 anos e acima
18 anos e acima
18 anos e acima
18 anos e acima
18 anos e acima
18 anos e acima
18 anos e acima
18 anos e acima

Classe
Sênior
Sênior
Sênior
Sênior
Sênior
Sênior
Sênior
Sênior
Sênior
Sênior

M/F
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F

Graduação
2º kyu e acima
2º kyu e acima
2º kyu e acima
2º kyu e acima
2º kyu e acima
2º kyu e acima
2º kyu e acima
2º kyu e acima
2º kyu e acima
2º kyu e acima

-

-60 Kg
-67 Kg
-75 Kg
-84 Kg
+84 Kg
-50 Kg
-55 Kg
-61 Kg
-68 Kg
+68 Kg

Kata Individual
- A competição de Kata individual será no sistema de notas da WKF, com as
adaptações descritas neste regulamento.
- Na primeira rodada todos os atletas utilizarão a faixa vermelha, nas rodadas
seguintes usarão a faixa azul e assim sucessivamente, sempre alternando em cada
rodada.
- Caso a categoria de kata possuir número igual ou maior do que 10 atletas, será
formado grupo único de competição.

I – Na primeira rodada todos os atletas realizarão um kata e os 8 primeiros atletas
com maior pontuação se classificarão para a segunda rodada.
II – Na segunda rodada o atleta deverá apresentar um kata que ainda não tenha
realizado na rodada anterior ou em algum desempate e somente os 4 primeiros com maior
pontuação obtida com o kata realizado na segunda rodada se classificarão para a terceira
rodada.
III – Na terceira rodada o atleta deverá apresentar um kata que ainda não tenha
realizado nas rodadas anteriores ou em algum desempate, e será classificado o Campeão,
o Vice-campeão e s dois terceiros colocados.
- Caso a categoria de kata possuir de 5 a 9 atletas, será realizado a primeira rodada
em grupo único.
I – Na primeira rodada todos os atletas realizarão um kata e os 4 atletas com maior
pontuação se classificarão para a segunda rodada.
II – Na segunda rodada o atleta realizará um novo kata, diferente do realizado na
primeira rodada ou em algum desempate, e se classificarão para a terceira rodada os 3
primeiros com maior pontuação obtida com o kata realizado na segunda rodada.
III – Na terceira rodada o atleta deverá apresentar um kata que ainda não tenha
realizado nas rodadas anteriores ou em algum desempate, e será classificado o Campeão,
o Vice-campeão e os dois terceiros colocados.
- Caso a categoria de kata possuir 4 atletas ou menos, serão realizadas duas rodadas
de kata diferentes, sendo que a somatória dos pontos obtidos pelos dois katas que definirá
a classificação da categoria.
- A ordem de execução de kata das categorias seguirá a ordem decrescente dos
classificados da rodada anterior.
- No caso de categorias com 4 atletas ou menos a ordem de realização das duas
rodadas será a mesma definida em sorteio.
- Nos casos de empate somente será necessário a realização de um kata adicional
(ainda não realizado) caso seja para determinar classificação para uma nova rodada ou
caso seja para definir a classificação final do evento.
- Caso o empate seja apenas para definir a ordem de disputa, será utilizado os
critérios de desempate definido no Apêndice 15 do Regulamento da WKF.

- O atleta deverá executar kata diferente em cada rodada, ou seja, em nenhum caso
no Meeting Nacional Sênior 2021 será permitido o atleta repetir um kata que já realizou na
categoria.

Kumite Individual
- A competição de kumite acontecerá por meio da disputa do sistema de eliminatória
simples até a semifinal, onde os quatro semifinalistas realizarão um rodízio (todos contra
todos).
- Os titulares da Seleção Brasileira 2020 serão cabeça-de-chave na categoria.
- Caso alguma categoria de kumite da Seletiva Nacional esteja constituída por até 4
(quatro) atletas, ela será disputada no sistema de rodízio.
- No sistema de rodízio da disputa das categorias de kumite individual acontecerá um
somatório de 03 (três) pontos para o vencedor de cada confronto.
§ 1º No final da categoria, a classificação ocorrerá com base no somatório dos pontos
conquistados; contudo, havendo empate, serão considerados os seguintes critérios para
desempate:
I - vencedor do confronto direto;
II - novo combate entre os atletas empatados.
- A Seletiva Nacional da categoria kata equipe seguirá o mesmo formato das disputas

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
Data

Horário

Atividades

Local

Training Camp Sub-21
23-26/08

-

(Aberto para atletas que participarão da categoria
Sub-21, Seleção Brasileira de Sub-21 e Sênior
interessados)

CT da CBK

Apresentação do teste de Covid-19 negativo dos técnicos

10:00 - 12:00 e atletas (obrigatoriamente RT-PCR) e Pesagem dos
14:00 – 16:00 Atletas (De acordo com os horários que serão divulgados

CT da CBK

por Federação Estadual).

27/08
6ª feira

28/08
Sábado

29/08
Domingo

9:00
9:30
10:00
14:00
20:00
8:30 - 12:00
9:00
20:00
8:30 - 12:00
9:00
20:00

30/08 –
07/09

Congresso Técnico
Inscrição para o Credenciamento Técnico
Credenciamento de Técnico
Kata Ind. Masc./Fem.
Previsão de Término
Pesagem dos Atletas
Kumite Masc. -60kg, -67kg e -75kg
Kumite Fem. -50kg e -55kg
Previsão de Término
Pesagem dos Atletas
Kumite Masc. -84kg e +84kg
Kumite Fem. -61kg -68kg e +68kg
Previsão de Término

CT da CBK

CT da CBK

CT da CBK

Training Camp Sênior
-

(Aberto para atletas Sub-21, Seleção Brasileira
Sênior e Sub-21 e interessados)

CT da CBK

*Os horários divulgados das categorias são previsões, os horários definitivos serão
divulgados após o término das inscrições.

Fortaleza, 19 de julho de 2021

Sebastião Hermes Freire de Queiroz
Presidente CBK

William Cardoso
Diretor Técnico CBK

