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Prezada comunidade Karateka CEEBK / IKU BRASIL, 

 

A Confederação Esportiva e Educacional Brasileira de Karate (CEEBK) convida 

todos os seus filiados, bem como seus familiares e simpatizantes, para participarem do 

PAN AMERICANO KARATE IKU 2020, evento internacional que será realizado no 

período de 10 a 12 de JULHO de 2020 no Ginásio da Universidade Nacional de La 

Matanza ,  Buenos Aires Argentina. 

 

O evento, primordial para o desenvolvimento e difusão do karate em nosso país, 

será realizado pela IKU, organizado pela  LAK- Argentina 

 

 

Venha prestigiar o evento e promover a arte marcial irmã da educação! 

 
 
 
 

Gilles Willemin 

                        Presidente CEEBK/IKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Os horários podem sofrer mudanças de acordo com as necessidades do evento, devendo os atletas 
estar presentes nos dias de competição, sendo esta a prioridade de todos. 
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REGULAMENTO GERAL 
 
1- GERAL 
 

1.1- Na Seleção Brasileira CEEBK, poderão inscrever atletas, somente as entidades 

estaduais devidamente filiadas a CEEBK, em dia com anuidades 2020, sem limites 

de inscrições nas categorias individuais. 
 

1.2- A competição se dará em disputas individuais e por equipes nas modalidades Kata 

e Kumite a se realizar sob as regras IKU em até, seis tatames oficiais; 
 

1.3- O sistema de apuração será por eliminatórias, e com dois 3º lugares em todas as 

categorias; 
 

1.4- A classificação geral se dará pelo modelo olímpico de contagem de medalhas. Em 

caso de empate nas medalhas de ouro serão consideradas as medalhas de prata e 

bronze, respectivamente. Caso persista o empate no quadro de medalhas, o 

desempate se dará em favor da entidade com menor quantidade de atletas; 
 

1.5- Todos os participantes deverão obedecer aos horários determinados na 

programação oficial do evento, sujeitando-se a desclassificação de atletas, equipes 

ou até mesmo da delegação em caso de atrasos; 
 

1.6- Todos os atletas e equipes deverão participar do desfile de abertura, devidamente 

uniformizados (obrigatoriamente com agasalho da CEEBK), sendo proibida a 

utilização de agasalhos de clubes, associações, clubes ou estados; 
 

1.7- Reclamações deverão ser feitas pela comissão técnica CEEBK a mesa central por 

meio da Súmula de Protesto, devidamente preenchida com os fatos ocorridos, e 

com o pagamento em espécie da taxa de protesto (tabela de custas IKU); 
 

1.8- Leia atentamente o regulamento IKU no hotsite www.ceebkarate.com.br/  
 

2- KATA 
 

2.1- Conforme regras IKU, as eliminatórias se darão por meio do método Tensu (notas) 

e as semifinais e finais se darão por meio do método koha-ku (votos por 

bandeiras); 
 

2.2- Atletas Máster não poderão participar na classe Sênior individual, ou seja, deverão 

permanecer em sua categoria de idade; 

2.3- Conforme normas IKU, as categorias com seis atletas ou menos e mínimo de 2 

países diferentes serão remanejadas para outra categoria de mesma idade. 
 

http://www.ceebkarate.com.br/
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3- KUMITE 
 

3.1- Em todos os métodos, Shobu Nihon, Ippon e Sanbon, cada qual com suas 

características, os combates em cada um dos tatames serão cronometrados com 

pausas e tempo total de acordo com as regras IKU; 
 

3.2- Atletas Máster não poderão participar na classe Sênior individual, ou seja, deverão 

permanecer em sua categoria de idade; 
 

3.3- Além do resguardo das regras, haverá atendimento médico emergencial no dia e 

local da competição; 
 

3.4- Os equipamentos de proteção deverão ser providenciados de acordo com as 

regras de competição, sendo de uso individual; 
 

3.5- Categorias com seis atletas ou menos e mínimo de 2 países diferentes serão 

remanejadas para outra categoria de mesma idade, seguindo normas IKU. 

 
 

4- TÉCNICOS 
 

4.1- Deverão estar devidamente identificados pelos uniformes CEEBK (agasalho, 

camisa e tênis) e apenas aqueles nomeados pela Confederação; 
 

4.2- Além dos árbitros, pessoal de apoio e atletas das categorias chamadas, somente 

poderão permanecer na quadra, os técnicos credenciados no Seminário 

obrigatório, expressamente identificados com o seu crachá de credenciamento e 

uniforme de sua entidade Nacional, e deverão ocupar o espaço reservado aos 

mesmos enquanto aguardam seus atletas competirem de fato; 
 

4.3- Terão os direitos, deveres e penalidades previstos no Regulamento IKU e CEEBK; 
 

4.4- Os técnicos receberão suas credenciais para atuarem no evento durante o 

Seminário de Arbitragem da IKU; 
 

4.5- Qualquer comportamento indevido da torcida, técnico, delegado ou atleta, poderá 

acarretar até em desclassificação dos mesmos ou de toda a delegação 

participante; 
 

4.6- Em hipótese alguma serão toleradas atitudes que entrem em desacordo com o 

Reigi Saho (código de etiqueta) que sabidamente resguardam os valores éticos 

fundamentais da honra e prestígio do Karate-Do; 
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4.7- É imperativo que todos os participantes (público, atletas, técnicos e árbitros) que 

venham a exercer quaisquer funções neste evento tomem conhecimento deste 

Regulamento. 

 

5- ATLETAS 
 

5.1- Pesagem: todos os atletas deverão se apresentar na quinta feira dia 09/julho, 

09:00 a 16:00 no hotel oficial para pesagem, verificação de documento oficial 

obrigatório com foto (RG ou passaporte). Local: HOTEL BOCA end: Tacuari 243, 

C1071 Cidade Autonoma de Bueno Aires Documentação: Todos os atletas 

deverão disponibilizar a mesa de seu tatame um documento original com foto 

comprobatório de idade; 
 

5.2- Para efeito de validade, serão considerados: RG ou PASSAPORTE. DOcumentos 

devem ter foto para inclusive autorizar viagem ao exterior. Menores que não 

possuem RG devem providenciar urgentemente. 
 

5.3- PUBLICIDADE: somente maximo 1 propaganda 15x30cm nas costas do kimono. 

Na frente Somente deverá constar (obrigatoriamente) o emblema da CEEBK do 

lado esquerdo do peito. 
 

5.4- Encomenda de agasalhos CEEBK: uso obrigatório 

 

Para que todos estejam uniformizados com agasalho CEEBK, pedimos que as 

encomendas do uniforme sejam feitas no período de 01 de março até a data limite 

15/maio/2020, depositando o valor de R$ 260,00 na conta Itaú Ag. 0707 CC 03491-4 

CNPJ 09.663.540/0001-20 informando por e-mail o tamanho escolhido (segundo tabela 

abaixo) e enviando o comprovante de depósito; todos os agasalhos serão enviados por 

correio via PAC ou SEDEX sendo que, o valor de envio, deverá ser depositado na mesma 

conta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONFEDERAÇÃO ESPORTIVA E 
EDUCACIONAL BRASILEIRA DE 

KARATE 

 

Rua Dom Pedro II nº 250 Vila Resende Caçapava SP Brasil CEP 12282-370 

Whatsapp Tel (512) 991623874 

 

 

 
Informamos que a encomenda de agasalhos só pode ser feita junto a CEEBK, não sendo 

autorizada a confecção própria (defesa de propriedade da entidade). Durante o mundial foram 
constatadas algumas confecções fora do padrão e consideradas replicas, que uma vez 
identificadas serão confiscadas e o atleta desclassificado automaticamente. 

 

Obs: Por tratar-se de um Pan Americano, todos desfilarão os atletas com agasalho 
na abertura oficial. 

 

5.5- Encomenda de emblemas CEEBK: Todos deverão colocar no lado esquerdo do 

wa-gi (blusa do karate-gi) o emblema da CEEBK indicando representação da 

seleção brasileira. Isso é obrigatório perante o regulamento IKU. As encomendas 

devem ser feitas pelo e-mail presidentecneki@yahoo.com.br solicitando a 

quantidade desejada até a data limite 15/maio/2020, depositando para cada 

emblema encomendado, o valor de R$ 15,00 no banco Itaú, Ag. 0707 CC 03491-4 

CNPJ 09.663.540/0001-20 e enviando o comprovante de depósito. Todos serão 

enviados via correios devendo ser depositado o valor do envio na mesma conta. 
 

6- ÁRBITROS 
 

6.1- A arbitragem será composta por árbitros da CEEBK e das entidades internacionais 

filiadas a IKU, as quais deverão levar o máximo de árbitros, uniformizados de terno 

e gravata oficial. Não será permitido arbitrar vestido com o karate-gi; 
 

6.2- Das 10h às 15h de 09 e 10/julho/2020 será ministrada a Clínica de Arbitragem 

exclusiva para árbitros e técnicos no hotel oficial HOTEL BOCA. Gratuita mas 

obrigatoriamente, poderão participar somente árbitros CEEBK que atuarão no 

evento.  
 

6.3- Os exames para árbitros internacionais, bem como as conquistas de qualificação 

neste campeonato Pan Americano, outorgarão a qualificação continental para 

árbitros e juízes, além de manutenção de credenciais ja conquistadas. 
 

 

7- CONGRESSO TÉCNICO  
 

7.1- O Pré-Congresso Técnico acontecerá na quinta-feira, 09 e 10/julho/2020, das 

08:30h às 13h no hotel oficial e a participação é obrigatória para delegados e 

técnicos, que na ocasião deverão: 
 

- Conferir as fichas de inscrições originais assinadas pelos presidentes estaduais 

para confirmação das inscrições; 
 

- Entregar os comprovantes de depósitos e Termos de Responsabilidade; 
 

mailto:presidentecneki@yahoo.com.br
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- Apresentar os atletas da delegação para pesagem 09/07 das 08:30 as 13hs e 

confirmação de documentos. Local: Hotel BOCA 
 

7.2- A não conferência dos relatórios de inscrições no Congresso Técnico (CT) 

implicará na tácita aceitação de todas as decisões tomadas no mesmo e na 

impossibilidade de questionamentos de qualquer natureza; 
 

7.3- Salvo por erro administrativo, em nenhuma hipótese serão realizadas alterações 

nas chaves de competição após o Pré-Congresso Técnico. Qualquer erro, que não 

da organização, acarretará na desclassificação automática. No Pré-Congresso 

Técnico somente poderá ser feita a correção mediante pagamento de nova taxa de 

inscrição; 
 

7.4- Os eventuais casos omissos deste Regulamento serão resolvidos durante o 

Congresso Técnico; 
 

7.5- O Congresso de presidentes será realizado apenas com a presença dos 

presidentes das confederações internacionais e com o presidente da IKU. 
 

 

8- PREMIAÇÃO 
 

8.1- Serão premiados com medalhas especiais, alusivas ao evento, o primeiro lugar, o 

segundo lugar e dois terceiros lugares; 
 

8.2- As quatro primeiras entidades internacionais classificadas receberão troféus; 

 

9- INSCRIÇÃO 
 

9.1-  os atletas Brasileiros tem Até 29/maio/2020, sexta-feira, para enviar anexada para o 

e-mail presidentecneki@yahoo.com.br na Ficha Oficial (termo de responsabiliidade) 

disponível no site www.ceebkarate.com.br/ , assinado pelo responsável e com 

firma reconhecida (enviar scaneado e entregar o original durante a pesagem). Não 

serão aceitas inscrição fora do prazo e sem o Termo assinado, e sem o 

comprovante de depósito.  
 

9.2-   O atleta terá sua participação efetivada somente após a conferência de pagamento 

da taxa de inscrição depositada até sexta feira 29/maio/2020. No Pré-Congresso 

Técnico deverão ser entregues o termo impressa, o comprovante de depósito e o 

Termo de Responsabilidade (todos originais); 
 

- Caso o pagamento não seja confirmado, o atleta será excluso do evento; 

- Caso o pagamento não seja confirmado por algum equívoco comprovado da 

organização, o atleta terá sua participação garantida; 
 

mailto:presidentecneki@yahoo.com.br
http://www.ceebkarate.com.br/
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9.3- Todos os atletas participantes das categorias por equipes deverão 

obrigatoriamente estar inscritos nas categorias individuais; 
 

9.4- As inscrições individuais são ilimitadas e livres de adesão por parte das entidades 

estaduais. Por sua vez, as equipes são limitadas a apenas 1 equipe por categoria e 

os atletas serão convocados utilizando-se de referências do resultado de Mundial 

2019 e Copa Brasil 2020 (Rio de Janeiro). Caso necessário, por índice técnico 

ficando a escolha dada a comissão técnica como decisão em ultima instância; 
 

9.5- Somente as entidades estaduais e faixas pretas em dia com as suas anuidades 

CEEBK 2020 poderão inscrever atletas. As mesmas só poderão ser quitadas até a 

COPA BRASIL 2020 (Abril), vedado o pagamento durante o Pan Americano; 
 

9.6- As categorias em disputa encontram-se em anexo neste convite (são as mesmas 

do Mundial podendo ser remanejadas em virtude da quantidade de participantes) e 

no site www.ceebkarate.com.br  

 

10- PAGAMENTO 
 

10.1- Kata + kumite individual: taxa de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) por 

atleta; 
 

10.2- Equipes de kata ou kumite: taxa de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) 

por equipe (dividida entre os atletas convocados); 
 

10.3- Curso de Arbitragem: gratuito; 
 

10.4- Pagamento: A ser realizado em depósito, a partir de 01/03/2020 e no máximo até 

15/maio/2020, conta Banco Itaú ag. 0707 cc 03491-4 CNPJ 09.663.540/0001-20. 
 

10.5- A fim de facilitar a conferência, solicitamos que encaminhe o comprovante 

identificando nome do atleta e entidade para presidentecneki@yahoo.com.br 

juntamente com o termo de responsabilidade. 

 

11- HOSPEDAGEM 
 

11.1- Hotel Oficial: OFFICIAL HOTEL BOCA  Nesse hotel acontecerão os seminários 

de árbitros e técnicos, além do Pré-Congresso Técnico, Congresso Técnico e pesagem, 

entre outros. CONTATOS E RESERVAS COM A  LIBERATA TURISMO. (delegações e 

atletas que façam sua hospedagem ou viagem por conta, fora da agencia oficial, 

assumem a responsabilidade em caso de transtorno sem responsabilidade da CEEBK e 

Agencia Liberata. 
 

http://www.ceebkarate.com.br/
mailto:presidentecneki@yahoo.com.br
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11.3- Em apoio a todas as delegações, dispomos nossa agência oficial CEEBK, a 

LIBERATA TURISMO que poderá assessorar as delegações de todos os estados 

com passagens aéreas e traslados e passeios, conferindo-lhes segurança, 

melhores preços e comodidade. 

 
 

Agência Oficial CEEBK - Alessandra Magalhães - (12) 3221-4512 (12) 3221-4511 

(12) 99145-1449 >> Whats App - Pedro Prado (12) 99241-8619 Paulo César (12) 

98811-7012 

 

 
 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
QUINTA E SEXTA FEIRA DIAS 09 e 10 DE JULHO- CURSOS E INSCRIÇÕES 

 

LOCAL DATA HORARIO REFERENTE A 

“HOTEL BOCA” 09 e 
10/julho 

09 a 16 hs Inscrições, pesagem, verificação de 
documentação de todos os atletas 

(obrigatório). 
 

“HOTEL BOCA” 09 e 
10/julho 

10 a 15 hs Curso IKU obrigatório para Arbitros e 
Técnicos 
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SABADO DIA 11 DE JULHO- KATA e ABERTURA OFICIAL 
Universidade de La Matanza, es Varela1903 San Justo, La Matanza Bueno Aires 
 

LOCAL DATA HORARIO REFERENTE A 

UNLaM 11/julho 08:30 Abertura do ginásio 

UNLaM 11/julho 09hs Reunião de árbitros 

UNLaM 11/julho 09:30 as 17hs Eliminatórias e finais de todas as 
categorias de kata individual e por 

equipes 

UNLaM 11/julho 12 as 13hs Abertura oficial 

UNLaM 11/julho 17 as 18hs Cerimônia de premiação 

 
 
DOMINGO DIA 12 DE JULHO- KUMITE  
Universidade de La Matanza 
 

LOCAL DATA HORARIO REFERENTE A 

UNLaM 12/julho 08:30 Abertura do ginásio 

UNLaM 12/julho 09hs Reunião de árbitros 

UNLaM 12/julho 09:30 as 17hs Eliminatórias e finais de todas as 
categorias de kumite individual e por 

equipes 

UNLaM 12/julho 17 as 18hs Cerimônia de premiação 

UNLaM 12/julho 18 as 19hs encerramento da competição 

 


