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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 

MUNDIAL KARATE IKU 2019, evento internacional que será realizado no período de 17 

a 20 de outubro de 2019 no Ginásio Paulo Sarasate ,  R. Ildefonso Albano, 

2050, Fortaleza, CE, Brasil. 

 

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

será realizado pela CEEBK, organizado pela FCKE Federação Cearense de Karate 

Esportivo e apoiado pelos parceiros do Estado do Ceará. 

 

 

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

 
 
 
 

Gilles Willemin     Danilo Soares 

                 Presidente CEEBK/IKU                      Presidente FCKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enBR654BR654&q=R.+Ildefonso+Albano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3rMwtSc4zMMtbxCocpKfgmZOSmpafV5yv4JiTlJiXDwAFQRreJgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi5nZu4ktPgAhW5GbkGHRbZAekQmxMoATAZegQIChAU
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enBR654BR654&q=Fortaleza&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MIq3zFvEyumWX1SSmJNalQgAKh50UxgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi5nZu4ktPgAhW5GbkGHRbZAekQmxMoAjAZegQIChAV
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enBR654BR654&q=CE&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxIyUlbxMrk7AoAceUSEBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi5nZu4ktPgAhW5GbkGHRbZAekQmxMoAzAZegQIChAW
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enBR654BR654&q=Brasil&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDRNK1rEyuZUlFicmQMA9mbBOBUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi5nZu4ktPgAhW5GbkGHRbZAekQmxMoBDAZegQIChAX
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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 2019, 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 simples, sem repescagem, e 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- Serão duas contagens de medalhas, sendo Copa Mundial de Crianças (categorias 

até 12-13 anos (young) até faixa verde, e Campeonato Mundial (categorias a partir 

de 12-13 anos (young) roxa/marrom/preta até categoria master.) 
 

1.6- 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; 
 

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

uniformizados (preferencialmente agasalho da CEEBK), sendo proibida a utilização 

de agasalhos de clubes, associações, clubes ou estados; 
 

1.8- 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 CEEBK); 
 

1.9- Leia atentamente o regulamento IKU no hotsite https://mundial-fortaleza-

2019.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; 

https://mundial-fortaleza-2019.ceebkarate.com.br/
https://mundial-fortaleza-2019.ceebkarate.com.br/
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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. 
 

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 brasileiros deverão se apresentar na quinta feira dia 

17/outubro, das 08:30h às 13h no hotel oficial para pesagem, verificação de 

documento oficial obrigatório com foto (RG ou passaporte), entrega de termo de 

responsabilidade original e confirmação de pagamento. Local: HOTEL MAREIRO 

Av. Beira Mar, 2380 - Meireles, Fortaleza - CE, 60165-121. 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: carteirinha escolar com foto, RG, 

CNH, passaporte, carteiras profissionais (CREA, CREF, OAB, etc) ou identificação 

militar. Para categorias menores de 11 anos será autorizada a apresentação de 

Certidão de Nascimento junto com carteirinha escolar com foto. Caso não 

apresente, será desclassificado; 
 

5.3- PUBLICIDADE: Não será permitido, aos atletas, qualquer publicidade no karate gi. 

Somente deverá constar (obrigatoriamente) o emblema da CEEBK do lado 

esquerdo do peito. 
 

5.4- Encomenda de agasalhos CEEBK:  

 
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 

30/agosto/2019, depositando o valor de R$ 250,00 na conta Itaú Ag. 0707 CC 03491-4 
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CNPJ 09.663.540/0001-20 informando por e-mail o tamanho escolhido (segundo tabela 

abaixo) e enviando o comprovante de depósito; 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Por tratar-se de um Mundial, somente desfilarão os atletas que estejam de 
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 30/agosto/2019, 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. 
 

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 08:30h às 13h de 17/outubro/2019 será ministrada uma Clínica de Arbitragem 

exclusiva para árbitros e técnicos no hotel oficial HOTEL MAREIRO. 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 Mundial, outorgarão a qualificação Mundial para árbitros e 

juízes.  
 

6.4- Árbitros de outras organizações mundiais (WKF, IKU, WUKF, WKC, etc.) podem 

também participar do seminário e, se obtiverem sucesso, receberão qualificação 

mailto:presidentecneki@yahoo.com.br
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continental da IKU. Eles devem trazer documentos comprobatórios de qualificação 

que obtiveram nestas outras Federações internacionais; 
 

6.5- O Exame de Dan, reconhecido pela IKU com certificação, ocorrerá durante o 

campeonato. Os candidatos deverão trazer documentos ou diplomas 

(internacionais e nacionais) anteriormente obtidos; 

 

7- CONGRESSO TÉCNICO  
 

7.1- O Pré-Congresso Técnico acontecerá na quinta-feira, 17/outubro/2019, 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; 
 

- Apresentar os atletas da delegação para pesagem 17/10 das 08:30 as 13hs e 

confirmação de documentos. Local: Hotel Mareiro 
 

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, a ser realizado na quinta-feira, 17/outubro/2019, das 21:30hs 

no hotel oficial; 
 

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 cinco primeiras entidades internacionais classificadas receberão troféus; 
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9- INSCRIÇÃO 
 

9.1-  os atletas Brasileiros tem Até 30/setembro/2019, segunda-feira, para enviar anexada 

para o e-mail presidentecneki@yahoo.com.br na Ficha Oficial (termo de 

responsabiliidade) disponível no site https://mundial-fortaleza-

2019.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.  
 

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

da taxa de inscrição depositada até 30/setembro/2019. No Pré-Congresso Técnico 

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

Responsabilidade; 
 

- 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; 
 

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 2 equipes por categoria 

para a entidade anfitriã e os atletas serão convocados utilizando-se de referências 

do Ranking 2018/ Brasileiro 2019 (2 etapas) e também, 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 2019 poderão inscrever atletas. As mesmas só poderão ser quitadas até o 

campeonato Brasileiro 2019, vedado o pagamento durante o Mundial; 
 

9.6- As categorias em disputa encontram-se em anexo neste convite e nos sites 

https://mundial-fortaleza-2019.ceebkarate.com.br/  
 

 

10- PAGAMENTO 
 

10.1- Kata + kumite individual: taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por atleta; 
 

10.2- Equipes de kata ou kumite: taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por 

equipe (dividida entre os atletas convocados); 
 

10.3- Curso de Arbitragem: gratuito; 
 

mailto:presidentecneki@yahoo.com.br
https://mundial-fortaleza-2019.ceebkarate.com.br/
https://mundial-fortaleza-2019.ceebkarate.com.br/
https://mundial-fortaleza-2019.ceebkarate.com.br/
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10.4- Pagamento: A ser realizado em depósito, a partir de 01/03/2019 e no máximo até 

30/setembro/2019, 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 MAREIRO  Av. Beira Mar, 2380 - Meireles, 

Fortaleza - CE, 60165-121, Brasil 

 

OFFICIAL HOTEL MAREIRO 

 

 

 

 

Nesse hotel acontecerão os seminários de árbitros e técnicos, além do Pré-Congresso 

Técnico, Congresso Técnico e pesagem, entre outros. CONTATOS E RESERVAS 

SOMENTE COM A  LIBERATA TURISMO. Saiba tambem de outros hoteis 

conveniados com Alessandra/ Liberata turismo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

mailto:presidentecneki@yahoo.com.br
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Para a sua comodidade e de seus atletas hospede-se no hotel MAREIRO. 
Outros hotéis de mesma rede, entre em contato com LIBERATA TURISMO. 

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-feira, 17 de outubro de 2019 
 

8h30 - 13h00 = Controle de passaporte (para os participantes do Campeonato Mundial) e 

pesagem (somente para os participantes em categorias de kumite que necessitam de 

pesagem). Obs: brasileiros devem apresentar documento RG (somente são considerados 

documentos com foto) 

 

8h30 – 13h00 = Seminário de Árbitragem, obrigatório para todos os árbitros e juízes. 
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10h30 - 12h00 = Seminário de técnicos, obrigatório para todos os treinadores que 

receberão no máximo 4 crachás para cada entidade nacional. 

 

13h00 - 15h00 = Pausa para o almoço. 

 

15h00 – 20h00 = Controle de passaporte (para os participantes do Campeonato Mundial) 

e pesagem (somente para os participantes competirem no kumite, categorias que 

necessitam). 

 

16h00 – 17h00 = COMPETIÇÃO Veteranos (master) individuais kata masc / fem e kata 

individual para homens / mulheres com deficiência (PCD), todas as categorias. 

 

17h00 – 18h00 = COMPETIÇÃO Veteranos (master) individuais Sanbon / Ippon kumite 

masculino / feminino;  

Cadetes - Juniores - Seniors individuais- Ippon kumite feminino. 

 

18h00 – 19h00 = Cadetes - Juniores - Seniors individuais Ippon kumite masculino. 

 

19h00 – 20h00 = Ippon kumite team masculino / feminino, todas as categorias. 

 

20h00 – 21h30 = Pausa para o jantar. 

 

21h30 - 23h00 = Reunião de Presidentes Nacionais e membros da IKU. 

 

Sexta-feira, 18 de outubro de 2019 
 

8h30 - 9h00 = Young- cadetes - equipe de kata feminino. 

 

9h00 – 10h30 = young - cadetes individuais de kata feminino. 

 

10h30 – 12h00 = Juniors - Seniors kata individual feminino. 

 

12h00 – 12h30 = Senior Absoluto, indivídual kata feminino (todos os estilos). 

 

12h30 - 14h00 = Pausa para almoço. 

 

14h00 – 15h00 = Cerimónia de Abertura (com a participação de todas as delegações 

nacionais) 
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15h00 – 16h00 = young- cadetes - equipe kata masculino. 

 

16,00 - 17,30 = young - Cadetes indivídual kata masculino. 

 

17,30 - 19,30 = Juniors - Seniors kata individual masculino. 

 

19h30 - 20h00 = Sênior Kata Individual Absoluto (todos os estilos). 

 

Sábado, 19 de outubro de 2019 
 

8h30 – 9h30 = young individual Nihon kumite feminino, e Cadetes individuais Sanbon 

kumite feminino. 

 

9h30 - 11h00 = Juniors - Seniores individuais  Sanbon kumite feminino. 

 

11h00 – 12h30 = Nihon / Sanbon kumite team feminino, todas as categorias. 

 

12h30 – 13h00 = Sanbon Rotation kumite team feminino, todas as categorias. 

 

13h00 - 14h30 = Pausa para almoço. 

 

14h30 – 15h30 = young Nihon kumite masculino individual. 

 

15h30 – 16h30 = Cadetes individuais Sanbon kumite masculino. 

 

16h00 – 20h00 = karate Contato Individual kumite masculino / feminino, todas as 

categorias. 

 

16h30 - 18h00 = Juniores individuais Sanbon kumite masculino. 

 

18h00 – 19h30 = Seniors individuais Sanbon kumite masculino. 

 

19h30 – 20h30 = Nihon / Sanbon kumite team masculino, todas as categorias. 

 

20h30 - 21h00 = Sanbon Rotation kumite team masculino, todas as categorias. 

 

Domingo, 20 de outubro de 2019 
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8h30 – 10h30 = Crianças A - Crianças B - Crianças C kata individual feminino. 

 

10h30 – 12h30 = Crianças A - Crianças B - Crianças C Nihon kumite feminino. 

 

12h30 – 14h30 = Crianças A - Crianças B - Crianças C indivídual kata masculino. 

 

14h30 - 15h30 = Pausa para o almoço. 

 

15h30 - 17h30 = Crianças A - Crianças B - Crianças C Nihon kumite masculino individual. 

 

17h30 – 18h00 = Cerimônia de encerramento com a passagem da bandeira da IKU do 

Presidente da CEEBK BRASIL para a Federação que sediará o Campeonato Mundial de 

2021. 

 

21h00 = FESTA DE ENCERRAMENTO (local e condições a definir) 

 


