Ofício nº: 385/2021 CBK-DT
Assunto: Seletiva para os Jogos Sul-Americanos da Juventude – Rosário 2022

Fortaleza, 30 de novembro de 2021

A Confederação Brasileira de Karate-CBK, entidade de administração do Karate
do Brasil, vem pelo presente informar que, no período de 28 de abril a 8 de maio de 2022,
serão realizados os Jogos Sul-Americanos da Juventude – Rosário 2022, na cidade de
Rosário/Argentina, para atletas nascidos nos anos de 2005 e 2006.
Categorias:
Kumite Masculino: -61kg, -68kg e +68kg;
Kumite Feminino: -53kg, -59kg e +59kg.
Para selecionar a equipe brasileira para tal evento a CBK realizará uma Seletiva
Nacional na 1ª quinzena de fevereiro de 2022, no Centro de Treinamento da CBK,
Caucaia/CE. A data será definida em breve.
No entanto, os organizadores dos Jogos Sul-Americanos da Juventude – Rosário
2022 solicitaram que o Comitê Olímpico do Brasil realizasse um cadastro de todos os atletas
que possuem chance de participar dos Jogos Sul-Americanos da Juventude. O prazo final
para tal cadastro é dia 3 DE DEZEMBRO DE 2021, às 15h.
Frente ao exposto, solicitamos a todos os atletas que pretendem realizar a inscrição
para a Seletiva Nacional que enviem até o dia 3 DE DEZEMBRO DE 2021, às 15h, para o
e-mail diretortecnicocbk@gmail.com, as informações e os documentos abaixo
relacionados.
Salientamos que a CBK somente receberá as inscrições para a Seletiva Nacional
dos atletas que enviarem tais dados e documentos até o dia 3 DE DEZEMBRO DE 2021,
às 15h. Se o atleta ainda não definiu se participará da Seletiva Nacional, orientamos enviar
os dados e os documentos mesmo assim, pois se definir depois e não tiver enviado os
dados e os documentos, a inscrição não será aceita.
O envio dos dados e documentos não substitui a inscrição via Federação Estadual.
O envio de tais informações será pré-requisito para a Federação Estadual concretizar a
inscrição do atleta.

Após o dia 03/12/2021 a CBK enviará para as Federações Estaduais a relação dos
atletas que enviaram os dados e os documentos e estarão credenciados para darem
prosseguimento para a inscrição da Seletiva Nacional.

DADOS NECESSÁRIOS
Nome Completo:
Data de Nasc.:
Nº do CPF:
Nº do RG:
Altura:
Peso:
Categoria nos Jogos:
Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Data de emissão do RG:
Órgão que expediu RG:
Validade do RG (se houver):
Tipo Sanguíneo:
Estado Civil:
Nº do Passaporte:
Data de expedição do Passaporte:
Data de validade do Passaporte:
Nacionalidade:
Naturalidade/UF:
Endereço:
CEP.:
E-mail:
Telefone:
WhatsApp:
Categoria:

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•

Imagem nítida do RG (JPG ou PDF)
Foto nítida do Passaporte (JPG ou PDF), no formato indicado abaixo, com validade
mínima para 10/05/2022. Caso o atleta não esteja com o passaporte com o prazo de

•

validade adequado, deverá enviar o antigo e providenciar o novo até o dia 15 de
dezembro de 2021.
Uma foto 4x5 no formato indicado abaixo.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sebastião Hermes Freire de Queiroz
Presidente CBK

William Cardoso
Diretor Técnico CBK

