
 
 

 
 

Com a programação em mãos 

 

- FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO Já começaram as inscrições. Garanta já a sua vaga e 

avaliação para equipe confirmando o pagamento da taxa para oficialmente ser lançado no 

sistema on line. Não será inscrito enquanto não recolher sua inscrição (R$ 350,00) pois os 

lançamentos no sistema não autorizam cancelamentos posteriores. 

 

- JÁ ENCOMENDOU SEU 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). O 

agasalho é obrigatório por questão de facilidade e segurança na viagem, e NECESSÁRIO 

para participar do desfile oficial na abertura do Mundial. Valor agasalho R$ 340,00 + 

valores correios para envio posterior (o valor do correio será repassado quando estiver 

pronto para despacho). São 40 dias de confecção. 

Junto com agasalho encomende seu PATCH (logo) da CEEBK obrigatório na disputa 

do evento, a ser colocado no kimono parte de cima do lado esquerdo do peito. 

 

- VEJA JÁ INFORMAÇÕES DO HOTEL DA SELEÇÃO. Entre em contato com a 

LIBERATA TURISMO que está incumbida a atender as especificações de cada, porém 

mantendo a idéia de grupo e minimizando transtornos durante nossa estadia. Corra pois 

os hotéis começam a ficar reservados para muitas delegações, diminuindo as opções 

mais baratas e mais próximas ao ginásio. Os valores estão subindo! 

 

Alessandra Magalhães 

Whatsapp (12) 991451449 

+55 12 99181-6455 

alessandra@liberataturismo.com.br 

 

 



 
 

 

- MASTER (veteranos) poderão participar das duas categorias de KUMITE. Ippon e 

Sanbon. Para isso devem recolher 2 taxas de competição 

 

INSCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 
 

 

 

Ainda em solo brasileiro, serão montadas as equipes nas diversas categorias 

possíveis, utilizando se dos critérios pré estabelecidos ( ranking 2021 e resultados brasileiro 

João Pessoa PB e Belém do Pará PA), lembrando que os atletas deverão estar inscritos até 

data máxima 30/08 para o Mundial.  

 

O valor da inscrição de equipe (R$ 350,00 ) será dividido entre os integrantes da 

mesma. Uma vez convocado, o valor deverá ser recolhido de imediato para concretizar a 

inscrição e lançamento dos nomes da composição. O valor para conhecimento para cada 

atleta será de R$ 85,00. 

 

Um mesmo atleta poderá ser utilizado em mais de uma categoria de equipe, arcando 

com os valores relativos a mesma. 

 

Caso algum atleta se negue a participar, será escolhido o ranqueado seguinte. 

 

Para maiores informações e acesso aos termos de responsabilidade a serem 

assinados e reconhecido firma, continue baseando se na regra geral de inscrição contida no 

site  

https://ceebkarate.com.br/wp-content/uploads/2022/02/MUNDIAL-REGRAS-DE-

INSCRICAO-INDIVIDUAL.pdf  
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