
 

Ofício nº: 190/2021 CBK-DT  

Assunto: Campeonato Brasileiro 2021 

Fortaleza, 27 maio de 2021 

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

Karate do Brasil, vem pelo presente informar que no dia 21 de maio de 2021, foi 

realizada uma reunião com as Federações Estaduais para análise, discussão e 

definição da proposta da CBK sobre as novas condições gerais do Campeonato 

Brasileiro 2021. 

Frente às condições de restrições sanitárias presentes em nosso país e 

compreendendo a dificuldade de realizar as etapas classificatórias do Campeonato 

Brasileiro 2021, foi definido que a formatação do Campeonato Brasileiro para a 

temporada 2021 deveria ser alterada. Assim sendo, seguem as principais alterações 

que serão introduzidas para a temporada 2021. 

1 – O Campeonato Brasileiro 2021 não terá etapas classificatórias, mas sim 

apenas etapas únicas com classes diferentes. 

2 – O Campeonato Brasileiro 2021 será dividido em 4 momentos distintos: 

 - Etapa Sub-21 e Sênior; 

 - Etapa Cadete e Junior; 

 - Etapa Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-14; 

 - Etapa Máster.    

3 – As classes serão definidas pelo Ano de Nascimento do atleta, por exemplo: 

 - Cadete (14/15 anos): Nascidos nos anos de 2006/2007; 

 - Junior (16/17 anos): Nascidos nos anos de 2005/2006. 

4 – A quantidade limite de inscritos por Federação Estadual será de 6 atletas 

por categoria. 



 

5 – Os atletas da Etapa classificatória de 2020 em Natal/RN e os integrantes 

da Seleção Brasileira 2020 realizarão inscrição para o Campeonato Brasileiro 2021 

via Federações Estaduais (desde que façam parte da Seleção Estadual), no entanto 

não serão somados na contabilidade de 6 vagas que a Federação Estadual tem 

direito. Portanto, a Federação Estadual terá os atletas classificados na Etapa de 2020 

em Natal/RN, mais os integrantes da Seleção Brasileira 2020 e mais os 6 atletas de 

direito para a temporada 2021. 

6 – Os eventos seguirão protocolos sanitários rígidos e serão realizados com 

número de tatames reduzidos e restrição de acesso ao local do evento. Tais 

protocolos serão informados posteriormente. 

7 – Seguem as definições de meses para realização. A definição das datas 

dependerá das definições dos eventos internacionais. 

EVENTO 
PREVISÃO DE 

MÊS 
LOCAL 

Campeonato Brasileiro Sub-21 e Sênior - 2021 Set./2021 

CT DA CBK – 
Caucaia/CE 

Campeonato Brasileiro Cadete e Junior - 2021 Nov./2021 

Campeonato Brasileiro Sub-8, Sub-10, Sub-12 
e Sub-14 - 2021 

Dez./2021 

Campeonato Brasileiro Máster - 2021 Jan.- Fev./2022 

 

8 – A CBK está finalizando o Regulamento Geral e em breve será divulgado. 

 

 Agradeço a atenção e fico à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

 

Sebastião Hermes F. de Queiroz 

Presidente CBK 
 


