
 
 

 
 

DE OLHO NO MUNDIAL E SEUS PRAZOS 
 

O QUE É OBRIGATÓRIO NESSE MOMENTO: 

 

- REQUERER SEU PASSAPORTE. Você deve 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). Se você ainda não 

tem seu passaporte tire com urgência. 

 

- FAZER SUA INSCRIÇÃO com 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. 

 

- ENCOMENDAR 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. 

 

- DEFINIR PASSAGEM AÉREA. Não é obrigatório viajar no mesmo vôo na ida, nem pela 

agência oficial, sendo responsabilidade do atleta/acompanhante caso decida a compra 

por outros meios, tendo que solucionar possíveis contra tempos por sua conta ou por sua 

agência contratada. Corra pois os valores estão oscilando diariamente e as vagas 

diminuem nos voos propostos. 

 



 
 

 

- CONTRATE SEGURO VIAGEM. Contratar junto a compra da passagem aérea, seguro 

de saúde internacional de viagens, com cobertura COVID. Veja com Liberata turismo que 

já tem duas opções. 

 

- HOTEL SELEÇÃO. Para efeitos de tranquilidade com horários, treinamentos, e 

atividades da seleção brasileira, todos deverão ficar no hotel escolhido pela CEEBK para 

facilitar os deslocamentos e evitar os WO. Para este quesito, devem entrar 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. 

 

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 

+55 12 99181-6455 

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. Os detalhes de transfer na chegada e no checkout 

deverão ser de sua responsabilidade; 

 

- 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. 

 

 

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  

 

Caçapava 01 de maio 2022 

 

GILLES WILLEMIN 

PRESIDENTE 
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