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Ofício nº: 015/2022 CBK-DT  

Assunto: Formação da Seleção Brasileira 2022 

Fortaleza, 26 de janeiro de 2022. 

  

A Confederação Brasileira de Karate vem, pelo presente, informar previamente e de forma 

resumida o formato que será adotado para a formação da Seleção Brasileira 2022. 

Salientamos que o Regulamento de Formação da Seleção Brasileira 2022 está em fase de 

conclusão, no entanto anteciparemos tais informações para facilitar organização dos participantes. 

SELEÇÃO BRASILEIRA SÊNIOR 

 

1. Campeonato Sul-Americano 2022 e Campeonato Pan-Americano 2022: 

a. 1ª vaga: 1º colocado do Ranking Brasileiro Sênior 2021 

b. 2ª vaga: 1º colocado da Seletiva Nacional 2022 (Fase Final) 

A idade mínima exigida para o processo seletivo do Campeonato Sul-Americano 2022, da 

classe Sênior, será definida de acordo com as seguintes datas de nascimento: 

• Kata: nascimento ocorrido até 19 de abril de 2006  

• Kumite: nascimento ocorrido de 19 de abril de 2004.  

 

- A seletiva acontecerá em duas fases, mas no mesmo período.  

• KATA INDIVIDUAL E EQUIPE 

1ª FASE: 

o O processo seletivo do kata individual e do kata por equipe acontecerá pelo sistema de 

notas da WKF, com as adaptações descritas neste regulamento. 

o Quando a categoria de kata possuir número maior ou igual a 10 atletas, será formado 

um grupo único de competição e seguirá os seguintes procedimentos: 

▪ Na primeira rodada todos os atletas realizarão um kata e os 8 primeiros atletas 

com maior pontuação se classificarão para a segunda rodada. 

▪ 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.  
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▪ Na terceira rodada o atleta deverá apresentar um kata que ainda não tenha 

realizado nas rodadas anteriores ou em algum desempate e se classificará para 

a FASE FINAL os dois primeiro colocado da terceira rodada. 

o Quando a categoria de kata possuir de 5 a 9 atletas, será realizado a primeira rodada 

em grupo único e seguirá os seguintes procedimentos: 

▪ Na primeira rodada todos os atletas realizarão um kata e os 4 atletas com maior 

pontuação se classificarão para a segunda rodada. 

▪ 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. 

▪ Na terceira rodada o atleta deverá apresentar um kata que ainda não tenha 

realizado nas rodadas anteriores ou em algum desempate e se classificará para 

a FASE FINAL os dois primeiro colocado da terceira rodada. 

o Quando 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 kata que definirá 

a classificação da categoria, onde os dois atletas com maior pontuação na somatória 

das duas rodadas se classificarão para a FASE FINAL os dois primeiro colocado da 

terceira rodada.  

o O atleta deverá executar kata diferente em cada rodada da 1ª etapa da Seletiva, ou seja, 

em nenhum caso será permitido o atleta repetir um kata que já realizou na categoria. 

o A Seletiva Nacional Sênior da categoria kata equipe seguirá o mesmo formato das 

disputas do kata individual, sendo que na última rodada será obrigatório a apresentação 

do Bunkai.  

 

FASE FINAL: Disputa de duas rodadas somatórias (2 kata distintos) onde classificará 

para a final os dois atletas com maiores somatórias de pontos. Na final será apresentado 

um terceiro kata e o vencedor se classificará para a Seleção Brasileira 2022 que disputará 

o Campeonato Sul-Americano Sênior 2022 e Campeonato Pan-Americano Sênior 2022. 

 

Participarão da Fase Final os seguintes atletas: 

▪ Campeão Brasileiro 2021; 

▪ Vice-campeão Brasileiro 2021; 

▪ 2º colocado do Ranking Brasileiro 2021; 

▪ 3º colocado do Ranking Brasileiro 2021; e 
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▪ Os dois finalistas da 1ª fase da seletiva. 

 

• KUMITE: 

 1ª FASE: Disputa de eliminatória simples até a definição dos finalistas. 

FASE FINAL: Disputa de rodízio (todo contra todos) onde o 1º colocado se classificará para 

a Seleção Brasileira 2022 que disputará o Campeonato Sul-Americano Sênior 2022 e 

Campeonato Pan-Americano Sênior 2022. 

 

Participarão da Fase Final os seguintes atletas: 

o Campeão Brasileiro 2021; 

o Vice-campeão Brasileiro 2021; 

o 2º colocado do Ranking Brasileiro 2021; 

o 3º colocado do Ranking Brasileiro 2021; e 

o Os dois finalistas da 1ª fase da seletiva. 

 

2. Jogos Sul-Americanos – Assunção 2022 

Para os Jogos Sul-Americanos – Assunção 2022 será classificado o atleta brasileiro mais 

bem colocado dentre os 15 primeiros atletas do Ranking Mundial da WKF na data de 10 de julho 

de 2022. 

Caso não tenha brasileiro entre os 15 primeiros colocados no Ranking Mundial da WKF 

na data de 10 de julho de 2022, será classificado para os Jogos Sul-Americanos – Assunção 

2022 o 1º colocado do Ranking Espacial que será constituído apenas pelos 1º colocado do 

Ranking Brasileiro 2022 e os atletas participantes da 2ª fase da Seletiva Nacional Sênior 2022. 

 

 

 SELEÇÃO BRASILEIRA DE BASE 

1. Campeonato Sul-Americano 2022: 

Os atletas e ou equipe que se classificaram para o Campeonato Sul-Americano 2020, 

que foi cancelado por conta da pandemia, mas que permanecem na categoria de idade e, no 

caso do kumite, na mesma categoria de peso, terão suas vagas asseguradas para o 

Campeonato Sul-Americano 2022. 

Segue a relação dos atletas/categoria que permanecem com idade, conforme descrito 

acima.  

CATEGORIA ATLETA UF 

Kata Equipe Fem. Cad./Jun. MARIA EDUARDA LORENO SC 
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Kata Equipe Fem. Cad./Jun. NICOLE REINAUER ORTIZ SC 

Kata Equipe Fem. Cad./Jun.         AMANDA PIASE SC 

Kata Ind. Sub-21 Fem. 
Kumite Ind. Sub-21 Fem. -55 Kg.  

CAROLAINI ZEFINO PEREIRA SC 

Kata Ind. Sub-21 Masc. WENDELL SILVESTRE FERREIRA  SP 

Kumite Ind. Sub-21 Fem. -50 Kg.  BARBARA CHACON HOR CRUZ SP 

Kumite Ind. Sub-21 Fem. -68 Kg.  ANNA LAURA PREZOTTI MG 

Kumite Ind. Sub-21 Masc. +84 Kg.  NYCOLLAS YAN PEREIRA DE OLIVEIRA RJ 

Kumite Ind. Sub-21 Masc. -60 Kg.  AYSSON DE SOUZA DA ROSA SC 

Kumite Ind. Sub-21 Masc. -67 Kg.  LUCAS VINÍCIUS EVANGELISTA BEZERRA SE 

Kumite Ind. Sub-21 Masc. -67 Kg.  MAICOW MACIEL SC 

Kumite Ind. Sub-21 Masc. -75 Kg.  GABRIEL ANDRADE PINHEIRO SP 

Kumite Ind. Sub-21 Masc. -75 Kg.  GUILHERME GOMES SILVA SP 

 

As demais vagas para o Campeonato Sul-Americano 2022 das categorias de Base serão 

definidas na seletiva nacional de Base 2022. 

A idade mínima exigida para o processo seletivo do Campeonato Sul-Americano 2020, 

das classes Cadete, Júnior e Sub-21, será definida de acordo com as seguintes datas de 

nascimento: 

I - Sub-14: nascimento ocorrido de 20 de abril de 2008 a 19 de abril de 2010; 

II - Cadete: nascimento ocorrido de 20 de abril de 2006 a 19 de abril de 2008; 

III - Júnior: nascimento ocorrido de 20 de abril de 2004 a 19 de abril de 2006; 

IV - Sub-21: nascimento ocorrido de 20 de abril de 2001 a 19 de abril de 2004.  

 

• KATA INDIVIDUAL E EQUIPE (CATEGORIAS DE BASE) 

o O processo seletivo do kata individual e do kata por equipe acontecerá pelo sistema de 

notas da WKF, com as adaptações descritas neste regulamento. 

o Quando a categoria de kata possuir número maior ou igual a 10 atletas, será formado 

um grupo único de competição e seguirá os seguintes procedimentos: 

▪ Na primeira rodada todos os atletas realizarão um kata e os 8 primeiros atletas 

com maior pontuação se classificarão para a segunda rodada. 

▪ 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.  
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▪ Na terceira rodada o atleta deverá apresentar um kata que ainda não tenha 

realizado nas rodadas anteriores ou em algum desempate e se classificará para 

a Campeonato Sul-Americano 2022 o(s) vencedor(es) de acordo com a 

quantidade de vaga(s) disponível(is). 

o Quando a categoria de kata possuir de 5 a 9 atletas, será realizado a primeira rodada 

em grupo único e seguirá os seguintes procedimentos: 

▪ Na primeira rodada todos os atletas realizarão um kata e os 4 atletas com maior 

pontuação se classificarão para a segunda rodada. 

▪ 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. 

▪ Na terceira rodada o atleta deverá apresentar um kata que ainda não tenha 

realizado nas rodadas anteriores ou em algum desempate e se classificará para 

a Campeonato Sul-Americano 2022 o(s) vencedor(es) de acordo com a 

quantidade de vaga(s) disponível(is). 

o Quando 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 kata que definirá 

a classificação da categoria, onde se classificará para a Campeonato Sul-Americano 

2022 o(s) vencedor(es) de acordo com a quantidade de vaga(s) disponível(is). 

o O atleta deverá executar kata diferente em cada rodada da Seletiva, ou seja, em nenhum 

caso será permitido o atleta repetir um kata que já realizou na categoria. 

o A Seletiva Nacional de Base da categoria kata equipe seguirá o mesmo formato das 

disputas do kata individual, sendo que na última rodada será obrigatório a apresentação 

do Bunkai.  

 

KUMITE: 

 Disputa de eliminatória simples até a definição dos semifinalistas. Na sequência acontecerá 

um rodízio entre os 4 atletas onde se classificará para a Campeonato Sul-Americano 2022 o(s) 

vencedor(es) de acordo com a quantidade de vaga disponível. 

 

2. Campeonato Pan-Americano de Base 2022 
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Caso o Campeonato Pan-Americano de Base seja confirmado, se classificará para 

ele os medalhistas do Campeonato Sul-Americano 2022, desde que permaneça com idade 

para o evento. Caso a categoria só tenha um medalhista ou nenhum medalhista, as vagas 

em aberta serão completadas a partir da Seletiva Nacional 2 com previsão de realização 

para o mês de julho/2022.  

 

3. Campeonato Mundial de Base 2022 

Para o Campeonato Mundial de Base 2022 se classificará o atleta melhor medalhista 

do Campeonato Sul-Americano de Base 2022, desde que permaneça com idade para a 

categoria. Caso não haja medalhista na categoria no Pan-Americano, o classificado para o 

Campeonato Mundial de Base 2022 será o melhor medalhista do Campeonato Sul-

Americano de Base 2022.  

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

                                                       

      William Cardoso                                 Sebastião Hermes F. de Queiroz 

                  Diretor Técnico CBK                                             Presidente CBK 
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