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RESOLUÇÃO N.º 005/2019, DE 26 DE JULHO DE 2019. 
DA PRESIDÊNCIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK 

Dispõe sobre a integração do CAMPEONATO BRASILEIRO 
INTERCLUBES DE KARATE 2019 no CAMPEONATO BRASILEIRO 
DE KARATE 9019-ETAPA FINAL e dá outras providências.    

O    presidente    da Confederação    Brasileira    de    Karate, no    uso    de    suas 
prerrogativas e legais estatutárias,     
 CONSIDERANDO a parceria firmada com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), sendo esta, 
uma entidade com mais de trinta anos de existência e que realiza Campeonatos Brasileiros 
Interclubes com várias modalidades olímpicas e tendo sido o Karate, como modalidade 
olímpica, convidado a realizar o Campeonato Brasileiro Interclubes através da CBK; 

CONSIDERANDO que, não oneraremos nem os atletas, nem as federações estaduais, e 
ainda haverá uma valorização dos clubes filiados ou vinculados às federações estaduais; 

CONSIDERANDO que, haverá uma contagem geral de medalhas por Clubes; 

CONSIDERANDO que, esta parceria trará diversos benefícios para os atletas dos clubes 
vinculados ou filiados ao CBC, dentre eles o investimento em passagens aéreas e 
hospedagens para até 30 atletas e 2 técnicos por Clube, podendo no máximo 2 atletas por 
categoria; 

CONSIDERANDO que, o CBC receberá vinculação de novos Clubes, Entidades de práticas 
desportivas, sem fins lucrativos, com estatuto e personalidade Jurídica constituída e 
mensalidade de vinculação, 

RESOLVE: 

1- Integrar na Etapa Final do Campeonato Brasileiro de Karate 2019 o Campeonato
Brasileiro Interclubes 2019.

2- Para tal não haverá taxa extra de inscrição, nem novas categorias além das que já
existem no Campeonato Brasileiro 2019-Etapa Final.

3- Ao final do Evento será emitido um relatório da contagem geral de medalhas por
Federação Estadual, como de costume, e um relatório extra de contagem geral de
medalhas por Clubes, sendo este o resultado do Campeonato Brasileiro Interclubes
2019.

4- Na ficha de inscrição preenchida pelas Federações Estaduais será informado o Clube
de cada atleta.

5- O atleta que não informar seu clube no ato da inscrição, não terá sua medalha
contabilizara para o Campeonato Brasileiro Interclubes de Karate 2019.

     Luiz Carlos C. Nascimento - Presidente
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