
REGRAS PARA INSCRIÇÃO 
 
O atleta para proceder sua inscrição deve observar e obedecer os seguintes prazos: 
 

01- Requisitos de participação 
 
Para estar apto a participar do Mundial nas categorias individuais, o atleta deve: 
 
a) Estar filiado (em dia com anuidade 2019 de atleta) em entidade estadual representante da 

CEEBK (em dia com anuidade de entidade 2019) 
 

b) Estando apta no quesito filiação, o atleta deverá cumprir normas e prazos conforme segue: 
 

 

- a ficha de inscrição deve ser enviada e o valor de R$ 250,00 (referente a inscrição de categoria 
individual) depositado em conta CEEBK Itau ag 0707 cc 03491-4 de 01/03/2019 até o prazo máximo de 
30/09/2019 (quando se encerram as inscrições de atletas brasileiros); 

 
- com os dados abaixo, a CEEBK realizará sua inscrição no sistema online da IKU e, qualquer 

erro ou mudança de peso no dia do evento, automaticamente cancela a inscrição durante o dia de 
conferência, e, 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 

disputas geram desclassificação automática sem ressarcimento de valores. 
 
- para encomendas de agasalhos, o inicio se fará em 01/03/2019 e a data máxima que será 

considerada como hábil para a confecção será dia 30/08/2019, devendo ser enviado o tamanho 
desejado acompanhando a tabela de confecção e depositar de imediato (quando encomenda for 
solicitada). O valor de R$ 250,00 (referente ao agasalho) deve ser 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 01/03/2019 a 30/09/2019. O valor 
de R$ 15,00 (referente ao emblema) deve ser depositado em conta CEEBK Itau ag 0707 cc 03491-4. 

 

 

DADOS DE FICHA DE INSCRIÇÃO MUNDIAL DE KARATE IKU 2019 

 
Nome completo  

Data de nascimento  

Idade (dia do evento)  

Graduação  

Estilo   

Peso  

Sistema  luta (escolha 1) (       ) Shobu Nihon (até 12/13 anos) (       ) Shobu sanbom (       ) Shobu ippon 

 
Estou ciente   Cidade:________________________ Data: ____/____/_____ 
 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do atleta (maior de 18 anos) 
(reconhecer firma) 


