
 
 

QUEM PODE PARTICIPAR 

 

1) Nas categorias individuais, poderão participar todos os atletas que preencherem os 

requisitos de filiação, aptidão técnica e participação, normas sanitárias e 

documentações obrigatórias, abaixo relacionados: 

 

 

 

Para que esteja apto a integrar Seleção CEEBK, atendendo os requisitos, é obrigatório: 

- formalizar sua inscrição com entrega do documento preenchido e comprovante de 

pagamento; 

- estar vacinado e com passaporte válido; 

- contratar seguro de saúde internacional com cobertura Covid. 

 



 
 

REQUISITOS DE FILIAÇÃO 

 

a) Para faixas pretas: todos deverão, obrigatoriamente, estar devidamente filiados e 

em dia com seu registro e anuidade 2022 junto a CEEBK. Para efeito de filiação, 

todos deverão estar registrados a pelo menos 3 meses (antes da data do Mundial). 

 

b) Para faixas marrons: a partir de 14 anos, todos deverão, obrigatoriamente, estar 

devidamente filiados e em dia com seu registro e anuidade 2022 junto a CEEBK. 

Para efeito de filiação, deverão estar registrados na graduação a pelo menos 3 

meses (antes da data do Mundial). 

 

c) Para graduações de branca a roxa: todos deverão estar devidamente registrados 

e em dia com anuidade de suas respectivas entidades estaduais. 

 

Obs: para todos os casos acima, a Entidade Estadual a que pertencem também 

deve estar em dia com suas obrigações de filiação e anuidade 2022 junto a CEEBK. 

 

REQUISITOS DE APTIDÃO TÉCNICA e PARTICIPAÇÃO 

 

Para liberação de sua participação no Mundial na categoria individual de kata e 

kumite, o atleta deve: 

 

- estar liberado para participação através de aval de seu Presidente Estadual, 

confirmando a situação do referido atleta dentro do Estado; 

 

- ter participado de pelo menos um dos eventos classificatórios de 2022: 1ª etapa 

Brasileirão 2022 na cidade de João Pessoa PB (de 08 a 10 de abril) e/ou 2ª etapa 

Brasileirão 2022 na cidade de Belém do Para PA (de 23 a 25 de setembro); 

 

- estar ciente das regras internacionais IKU, bem como possuir equipamentos 

obrigatórios para a competição, e de uso pessoal, não havendo qualquer 

fornecimento de material por parte da CEEBK- IKU; 

 



 
 

- Para a participação nas equipes de kata e de kumite, os atletas serão escolhidos 

seguindo os critérios de: 

- ranking 2021 CEEBK 

- resultados da 1ª etapa e 2ª etapa 2022 

 

Sempre utilizando-se dos resultados de campeões de categorias que envolvam 

faixas pretas, e havendo necessidade, passado a utilizar vice campeões e terceiros 

lugares respectivamente, de acordo com as necessidades da comissão técnica. 

 

REQUISITOS DE NORMAS SANITÁRIAS 

 

Todos os interessados na participação no Mundial IKU 2022 deverão preencher os 

requisitos exigidos pelos Países envolvidos diretamente, Brasil e Itália, e 

indiretamente, em casos de Escalas de voos, seguindo o que exigem os protocolos 

de saúde pública em época de pandemia, vacinação COVID, apresentação de 

carteirinha de vacinação em dia (covid e outras exigidas para viagens 

internacionais), cumprimento de quarentena (ocasionalmente), testes exigidos na 

ida e volta para Covid (36 ou 72hs antes da viagem) com custo do próprio atleta e 

acompanhantes etc, devendo informar-se e buscar sanar quaisquer falhas 

apresentadas neste contexto. 

 

REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 

 

- possuir passaporte válido e com, no mínimo, 6 meses de validade em relação ao 

campeonato Mundial (data do mundial 27/10/2022- passaporte deve ter validade 

pelo menos até 27/04/2023) 

 

- ter contratado junto a compra da passagem aérea, seguro de saúde internacional 

de viagens, com cobertura COVID; 

 

- feito a inscrição junto com referido pagamento da taxa com a CEEBK para 

oficialmente ser lançado no sistema on line, e providenciado encomenda do 

agasalho da Seleção CEEBK (todos, inclusive acompanhantes, que viajarem com a 



 
 

delegação e pela agência oficial deverão estar devidamente uniformizados a fim de 

facilitar o check in e transfer nos aeroportos); 

 

SOBRE A VIAGEM 

 

A CEEBK nomeia a agência de viagens oficial LIBERATA TURISMO para tratar do 

assunto de passagem aérea, hospedagem, exigência de documentos, pagamentos 

etc, a fim de estabelecer uma delegação para viagem em grupo.  

 

 

Alessandra Magalhães 

Whatsapp (12) 991451449 

 

alessandra@liberataturismo.com.br 

 

A compra junto a essa agência não é obrigatória, podendo o atleta e seu 

acompanhante, viajarem em separado, porém, assumem toda responsabilidade de 

viagem fora do grupo e para tanto deverá: 
 

- assinar termo de responsabilidade de viagem em separado, não havendo qualquer 

acompanhamento por parte da CEEBK e LIBERATA TURISMO para possíveis 

problemas ou erros durante a viagem; 

- informar sobre voo e empresa aérea, bem como período de viagem que estará 

realizando sua ida e volta do Mundial; 

- Uma vez em solo estrangeiro, para participação na competição, deverá obedecer 

cronograma e horários da delegação brasileira, sendo vetada a sua participação 

caso não esteja junto a delegação no hotel oficial e preleção da Seleção CEEBK. No 

período de competição, deverão estar todos focados na participação. 

- menores de idade que não tiverem seus pais como acompanhantes e 

responsáveis durante a viagem, deverão, obrigatoriamente, estar viajando 

acompanhados de responsável maior de idade que seja da mesma academia ou da 



 
 

federação estadual a que pertence. Não poderão menores desacompanhados que 

não preencham estes requisitos, não havendo assinatura de responsabilidade para 

a viagem por parte da CEEBK. 

 

REGRAS PARA INSCRIÇÃO 

Uma vez preenchidos os requisitos apresentados acima, o atleta, para proceder sua inscrição 

INDIVIDUAL deve observar e obedecer os seguintes prazos: 

 

- a ficha anexa (no fim deste documento) deve ser enviada com todos os dados 

preenchidos, junto com o comprovante de depósito ou transferência do valor da inscrição 

(referente a inscrição de categoria individual) depositado em conta CEEBK Itaú ag 0707 cc 

03491-4 de 10/02/2022 até o prazo máximo de 30/08/2022 (quando se encerram as inscrições 

de atletas brasileiros).  

 

Obs: O lançamento do nome do atleta no sistema online só acontecerá quando a taxa 

estiver recolhida. Uma vez inscrito não há cancelamento nem devolução de valores. 

 

O valor da inscrição será atualizado mês a mês seguindo as oscilações do mercado 

financeiro. VALOR INDIVIDUAL (válido de 10/02 a 30/08) R$ 350,00 (inscrição individual) 

 

Obs: O valor de cada equipe é o mesmo do individual, porém será dividido entre todos 

os integrantes da referida equipe, quando convocados. 

 

- com os dados do atleta, a CEEBK realizará sua inscrição no sistema online da IKU 

sendo que, qualquer erro ou mudança de peso no dia do evento, automaticamente cancela a 

inscrição durante a conferência, e, neste caso, para que haja correção e mudança de categoria 

é obrigatório o pagamento de nova taxa de inscrição (valor total do dia), seguindo as regras 

internacionais (sem que haja qualquer possibilidade de devolução de valores por conta de 

desclassificação ou desistência). 

 

- atrasos no comparecimento de sua categoria ou WO seguindo a programação de 

disputas geram desclassificação automática sem ressarcimento de valores. 

 

- para encomendas de agasalhos, o inicio se fará em 10/02/2022 e a data máxima que 

será considerada como hábil para a confecção será dia 30/07/2022, devendo ser enviado o 



 
 

tamanho desejado acompanhando a tabela de confecção e depositar de imediato (quando 

encomenda for solicitada). O valor de R$ 340,00 (referente ao agasalho) deve ser depositado 

em conta CEEBK Itau ag 0707 cc 03491-4. Uma vez produzido, será despachado pelos 

correios, devendo o atleta ou acompanhante que realizou o pedido, arcar com os valores de 

envio, seja por sedex ou Pac de acordo com o tempo disponível para entrega. Não serão 

entregues agasalhos no aeroporto. 
 

- obrigatório em todos os kimonos, o emblema CEEBK deve ser posicionado do lado 

esquerdo do peito identificando atletas brasileiros. Somente o patch da CEEBK é autorizado 

durante competições internacionais. Solicite o seu no período de 01/02/2022 a 30/08/2022. O 

valor de R$ 22,00 (referente ao emblema) deve ser depositado em conta CEEBK Itau ag 0707 

cc 03491-4. Uma vez produzido, será despachado pelos correios, devendo o atleta ou 

acompanhante que realizou o pedido, arcar com os valores de envio, seja por sedex ou Pac de 

acordo com o tempo disponível para entrega. Não serão entregues encomendas no aeroporto. 

 

 

 

A seguir os anexos a serem preenchidos. 

Escolha de acordo com sua idade.  

Envie para o email 

presidentecneki@yahoo.com.br 

 

 

 

mailto:presidentecneki@yahoo.com.br


 
 

ANEXO 1  FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO MUNDIAL DE KARATE IKU 2022 

Nome completo  

Número passaporte  

Validade passaporte  

Data de nascimento  

Idade (dia do evento)  
 

Graduação  

Estilo   

Peso  
 

Sistema  luta  

(escolha apenas um) 

(    ) Shobu Nihon (até 12/13 anos) (     ) Shobu sanbom (     ) Shobu ippon 

 

Estou ciente de todas as regras de competição IKU e dos requisitos para minha participação, 

concordando com as exigências aqui apresentadas, e declaro todas as informações aqui prestadas para 

minha inscrição, são verdadeiras. 

 

  Cidade:________________________ Data: ____/____/_____ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do atleta  

(maior de 18 anos) 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do responsável 

(em caso de menores de 18 anos) 

(reconhecer firma) 

 

 



 
 

ANEXO 1 continuação   FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Estou ciente de que: 
 
- a minha ficha de inscrição deve ser enviada e o seu valor (referente a inscrição de 

categoria individual) depositado em conta CEEBK Itau ag 0707 cc 03491-4 até o prazo máximo 
de 30/08/2022 (quando se encerram as inscrições de atletas brasileiros); 

 
- com os dados acima a CEEBK realizará minha inscrição no sistema online da IKU e 

que, qualquer erro ou mudança de peso no dia do evento, automaticamente cancela a inscrição 
durante o dia de conferência, e que, neste caso, para que haja correção e mudança de 
categoria é obrigatório o pagamento de nova taxa de inscrição, seguindo as regras 
internacionais (sem que haja qualquer possibilidade de devolução de valores por conta de 
desclassificação ou desistência). 

 
- atrasos na presença em categoria e o não comparecimento seguindo a programação 

de minhas disputas geram desclassificação automática sem ressarcimento de valores. 
 
- para encomenda de agasalhos a data máxima que será considerada como hábil para a 

confecção será dia 30/07/2022, devendo ser enviado o tamanho desejado acompanhando a 
tabela de confecção e depositar de imediato (quando encomenda for solicitada) o seu valor 
(referente a confecção e envio pelos correios) depositado em conta CEEBK Itau ag 0707 cc 
03491-4. 

 

- obrigatório em todos os kimonos, o emblema CEEBK deve ser posicionado do lado 
esquerdo do peito identificando atletas brasileiros. Solicite o seu no período de 01/02/2022 a 
30/08/2022. O seu valor (referente ao emblema e envio pelos correios) deve ser depositado em 
conta CEEBK Itau ag 0707 cc 03491-4. 

 
 

Cidade:________________________ Data: ____/____/_____ 
 
 
 

 

________________________________ 

Assinatura do atleta  

(maior de 18 anos) 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do responsável 

(em caso de menores de 18 anos) 

(reconhecer firma) 

 



 
 

Anexo 2- TERMO DE RESPONSABILIDADE (individual maiores de 18 anos) 
 
EVENTO:  MUNDIAL DE KARATE IKU 2022 
  
Data e local: De 27 a 30 de OUTUBRO de 2022, Veneza- Italia 
 
Minha federação estadual:  ____________________________________________  
       
Meu Presidente estadual  :        ____ 

 
Eu, _____________________________na qualidade de atleta de entidade acima 

identificada, inscrito para participar do Mundial de Karate IKU 2022/ Veneza Itália, promovido 
pela CEEBK- IKU, portador do RG______________ e cpf ___________________ declara, pelo 
presente, que tenho pleno conhecimento das Regras, Regulamentos, código disciplinar e 
Normas que regem este evento, comprometendo-me a cumprir fielmente os dispositivos dos 
mesmos, assumindo todas e quaisquer responsabilidades administrativas, civis ou criminais por 
tudo que possa ocorrer comigo, antes, durante e após a realização das competições, quer por 
danos físicos ou morais, isentando a CEEBK e IKU, os dirigentes das mesmas, as entidades 
adversárias, os atletas adversários e toda e qualquer pessoa física ou jurídica vinculada direta 
ou indiretamente à Entidade responsável, realizadora do evento mencionado, isentando, 
também, a CEEBK- IKU, seus patrocinadores e qualquer Entidade Pública ou Privada, da 
participação de qualquer vantagem pecuniária, material ou de qualquer lucro oriundo de 
patrocínio, ajuda, subvenção ou de arrecadação pela cobrança de ingressos relativos ao 
evento aludido, quer por parte de sua entidade, quer por parte de atletas, técnicos e delegados, 
vinculados ou não à minha entidade, assumindo, ainda, a total responsabilidade  por minha 
participação, inscrito no evento, apresentando dados de inscrição anexo, ciente de que erros 
causarão desclassificação, com perda do valor da inscrição, e que seguindo normas IKU, em 
caso de necessidade de correção ou nova inscrição, deverei arcar com novo pagamento de 
inscrição, sem ressarcimento da anterior. Finalizando este termo que por escrito ficará 
arquivado na entidade da qual sou atleta, firma o presente TERMO, em duas vias de igual teor, 
para que possa produzir os devidos e indispensáveis efeitos de ordem jurídica e legal, devendo 
uma via ficar em poder da entidade e a outra arquivada na Secretaria da CEEBK. 

Ciente ainda de que, em época de pandemia, novos protocolos, mudanças de 
cronograma e outras alterações podem ocorrer, atendendo as especificações dos países 
envolvidos (Brasil e Italia), tendo sido alertado pela organização para obter seguro de saude 
internacional, documentações exigidas para viagem, e firmar junto a agência de turismo no ato 
da compra de passagem,  

 
Cidade:________________________ Data: ____/____/_____ 

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do atleta (maior de 18 anos) 

(reconhecer firma) 



 
 

Anexo 3- TERMO DE RESPONSABILIDADE (individual menores de 18 anos) 
 
EVENTO:  MUNDIAL DE KARATE IKU 2022 
  
Data e local: De 27 a 30 de OUTUBRO de 2022, Veneza Italia 
 

Minha federação estadual:  ____________________________________________  
       

Meu Presidente estadual  :        ____ 

 
Eu, __________________________________ portador do RG______________ e CPF 

___________________  na qualidade de responsável pelo menor -
___________________________________________, inscrito para participar do  Mundial de 
Karate IKU 2022/ Veneza Itália, promovido pela CEEBK- IKU, portador do RG______________ 
e cpf ___________________ declara, pelo presente, que tenho pleno conhecimento das 
Regras, Regulamentos, código disciplinar e Normas que regem este evento, comprometendo-
me a cumprir fielmente os dispositivos dos mesmos, assumindo todas e quaisquer 
responsabilidades administrativas, civis ou criminais por tudo que possa ocorrer comigo, antes, 
durante e após a realização das competições, quer por danos físicos ou morais, isentando a 
CEEBK e IKU, os dirigentes das mesmas, as entidades adversárias, os atletas adversários e 
toda e qualquer pessoa física ou jurídica vinculada direta ou indiretamente à Entidade 
responsável, realizadora do evento mencionado, isentando, também, a CEEBK- IKU, seus 
patrocinadores e qualquer Entidade Pública ou Privada, da participação de qualquer vantagem 
pecuniária, material ou de qualquer lucro oriundo de patrocínio, ajuda, subvenção ou de 
arrecadação pela cobrança de ingressos relativos ao evento aludido, quer por parte de sua 
entidade, quer por parte de atletas, técnicos e delegados, vinculados ou não à minha entidade, 
assumindo, ainda, a total responsabilidade  por minha participação, inscrito no evento, 
apresentando dados de inscrição anexo, ciente de que erros causarão desclassificação, com 
perda do valor da inscrição, e que seguindo normas IKU, em caso de necessidade de correção 
ou nova inscrição, deverei arcar com novo pagamento de inscrição, sem ressarcimento da 
anterior. Finalizando este termo que por escrito ficará arquivado na entidade da qual sou atleta, 
firma o presente TERMO, em duas vias de igual teor, para que possa produzir os devidos e 
indispensáveis efeitos de ordem jurídica e legal, devendo uma via ficar em poder da entidade e 
a outra arquivada na Secretaria da CEEBK. 

Ciente ainda de que, em época de pandemia, novos protocolos, mudanças de 
cronograma e outras alterações podem ocorrer, atendendo as especificações dos países 
envolvidos (Brasil e Italia), tendo sido alertado pela organização para obter seguro de saude 
internacional, documentações exigidas para viagem, e firmar junto a agência de turismo no ato 
da compra de passagem,  

 
Cidade:________________________ Data: ____/____/_____ 

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do responsável (para menores de 18 anos) 

(reconhecer firma) 



 
 

Anexo 4-TERMO DE RESPONSABILIDADE- autorização de presidentes estaduais 
 
EVENTO:  MUNDIAL DE KARATE IKU 2022  
  
Data e Local: De 27 a 30 de OUTUBRO de 2022, VENEZA ITALIA 
 
Nome Federação estadual:  ____________________________________________ 
        
NOME do Presidente estadual  :         
 

Eu, _____________________________na qualidade de Presidente da 
Federação acima identificada, inscrita para participar do MUNDIAL DE KARATE IKU 
2022/ Veneza Itália, promovido pela IKU, portador do RG______________ e cpf 
___________________ declara, pelo presente, que tem pleno conhecimento das 
Regras, Regulamentos, código disciplinar e Normas que regem este evento, 
comprometendo-me a cumprir fielmente os dispositivos dos mesmos, assumindo todas 
e quaisquer responsabilidades administrativas, civis ou criminais por tudo que possa 
ocorrer com os meus Atletas, Técnicos e Delegados inscritos e participantes deste 
evento, antes, durante e após a realização das competições, quer por danos físicos ou 
morais, isentando a CEEBK/IKU, os dirigentes das mesmas, as entidades adversárias, 
os atletas adversários e toda e qualquer pessoa física ou jurídica vinculada direta ou 
indiretamente à Entidade responsável, realizadora do evento mencionado, isentando, 
também, a CEEBK- IKU, seus patrocinadores e qualquer Entidade Pública ou Privada, 
da participação de qualquer vantagem pecuniária, material ou de qualquer lucro 
oriundo de patrocínio, ajuda, subvenção ou de arrecadação pela cobrança de ingressos 
relativos ao evento aludido, quer por parte de sua entidade, quer por parte de seus 
atletas, técnicos e delegados, vinculados ou não à sua entidade, assumindo, ainda, a 
total responsabilidade  por todos meus atletas, principalmente pelos menores de 21 
anos (vinte e um) anos de idade, inscritos no evento, cuja autorização por escrito ficará 
arquivada na entidade da qual sou o Representante, firmando o presente TERMO, em 
duas vias de igual teor, para que possa produzir os devidos e indispensáveis efeitos de 
ordem jurídica e legal, devendo uma via ficar em poder da entidade e a outra arquivada 
na Secretaria da CEEBK. 

 
 

Cidade:________________________ Data: ____/____/_____ 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do Presidente 

(reconhecer firma) 
 


