
   

São Paulo,  19 de maio de 2009. 
 
 
ÀS  
ASSOCIAÇÕES FILIADAS 
 
Segue informações sobre o Campeonato Brasileiro de 2009. Informamos que as 
inscrições para AS MODALIDADES INDIVIDUAIS DEVERÃO SER FEITAS  
DIRETAMENTE PELA ACADEMIA pois o individual é interclubes podendo a 
academia inscrever um numero livre de atletas.  AS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPE 
SERÃO FEITAS PELA FEDERAÇÃO pois é por estado podendo cada Estado 
inscrever apenas uma equipe por categoria. As equipes que ganharem o Campeonato 
Paulista a ser realizado no dia 21 de junho terão direito a participar do Campeonato 
Brasileiro representando o Estado de São Paulo.  
 
IMPROTANTE: A FPKT dará uma ajuda de custo de R$ 130,00 para os atletas 
integrantes das equipes. Esse valor refere-se ao valor da taxa de inscrição até o dia 5 
de junho. Caso o atleta faça a inscrição depois desta data a diferença de valor é por 
conta do atleta ou academia. O atleta deverá pagar a sua inscrição diretamente à 
organização do campeonato e posteriormente será re-embolsado pela FPKT mediante 
a apresentação da inscrição e comprovante de depósito. 
 
As fichas de inscrição que deverão ser enviadas pela Academia diretamente à 
Federação do Rio Grande do Norte  juntamente com o comprovante de depósito da 
inscrição são: 

• A FICHA DE INSCRIÇAO DE CADA ATLETA 
• TERMO DE RESPONSABILIDADE com firma reconhecida em cartório 

 
Este termo deverá ser enviado à Federação Paulista que depois enviará à Federação 
do Rio Grande do Norte. Sem a autorização da FPKT o atleta não poderá competir. 

• TERMO DE AUTORIZAÇÃO preenchido apenas com o nome do atleta  
 
 

BRASILEIRÃO 2009 
21º Campeonato Adulto - 18º Campeonato Junior Juvenil 

 
1. DATA: 09 a 12 de Julho de 2009 
 
2. LOCAL: GINÁSIO DA UFRN (Universidade Federação do Rio Grande do Norte) 
 
3. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:  
  
Dia 08/07/2009 (quarta-feira) 

• Chegada das delegações. 



   

Dia 09/07/2009 (quinta-feira) 
• Curso técnico no ginásio da UFRN – das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30;  
• Conferência das inscrições, anuidade, entrega de crachás dos árbitros e 

delegados, no ginásio da UFRN às 14h, na secretaria da FKTRN e CBKT . 
• Congresso técnico na sala VIP do ginásio da UFRN – com início às 19h; 

Observação: os atletas que fizerem suas inscrições no Campeonato Brasileiro, 
não pagarão pelo curso técnico. 
 
Dia 10/07/2009 (sexta-feira) 

• Abertura do XXI Campeonato Brasileiro no ginásio da UFRN – com início às 
8h30; 

• Competição das categorias até 13 anos – das 9h às 12h; 
• Competição das categorias 14-15 anos e 16-17 anos – das 14h às 19h. 

Dia 11/07/2009 (sábado) 
• Competição das categorias 18 aos 21 anos – com início às 8h30 até o término; 
• Competição da categoria de veteranos – com início às 8h30 até o término;  
• Competição da categoria adulta – com início às 8h30 até o término; 
• Competição da categoria adulta especial – com início às 8h30 até o término; 
• Confraternização (local a definir) – com início às 22h. 

Dia 12/07/2009 (domingo) 
• O dia de domingo fica reservado para um possível atraso na programação da 

competição; 
• Retorno das delegações. 

4. INSCRIÇÕES: 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO 
A taxa de inscrição do Campeonato Brasileiro deve ser paga exclusivamente a 
FKTRN. 

• Até o dia 05/06/2009 o valor será de R$ 130,00 (cento e trinta reais); 
• Do dia 06/06/2009 ao dia 15/06/2009 o valor será de R$ 150,00 (cento e 

cinqüenta reais); 
• Do dia 16/06/2009 ao dia 26/06/2009 o valor será de R$ 170,00 (cento e setenta 

reais). 

INSCRIÇÕES FORA DO PRAZO 
• Do dia 27/06/2009 ao dia 06/07/2009 o valor será de R$ 200,00 (duzentos 

reais); 



   

• Inscrições nos dias 07, 08 e 09/07/2009 o valor será de R$ 250,00 (duzentos e 
cinqüenta reais), e somente com o pagamento à vista, na secretaria da FKTRN. 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 
UNIBANCO 

FAVORECIDO: FEDERAÇÃO DE KARATÊ-DÔ TRADICIONAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

AGÊNCIA: 7380    CONTA CORRENTE: 127.709-3 
PARA TRANSAÇÕES ON LINE O CNPJ DA FKTRN (09.382.248/0001-39) 

 
ANUIDADE E PASSAPORTE 

 
A taxa da anuidade e passaporte é de R$ 30,00 (trinta reais), que deve ser paga 
exclusivamente a CBKT. 
 

BANCO DO BRASIL 
FAVORECIDO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ-DÔ 

TRADICIONAL 
AGÊNCIA: 3483-5        CONTA: 308.187-7 

4. HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO: 
 
          A FKTRN conseguiu junto a Secretaria de Esportes do Governo do Estado, 250 
vagas na pousada do atleta, situada dentro do CAIC ESPORTIVO, na Av. Jerônimo 
Câmara, s/nº no bairro de Lagoa Nova. O alojamento fica próximo ao ginásio da 
UFRN, cerca de cinco a dez minutos de carro. O alojamento tem duas alas, sendo 
uma masculina e a outra feminina. O custo da diária da pousada do atleta será de R$ 
10,00 (o pagamento deverá ser efetuado a FKTRN). As Federações deverão mandar 
uma relação com nome completo e nº da identidade dos interessados. A distribuição 
das vagas será por ordem de entrega das listas. Lembramos que os interessados 
devem providenciar lençol e toalha. 
         A FKTRN destinará trinta vagas aos árbitros na pousada do atleta, sem nenhum 
custo aos mesmos, assim como será fornecida a alimentação (café da manhã, almoço 
e jantar) e o transporte dos referidos. Assim, as federações devem enviar a relação 
com os árbitros. Lembramos que o diretor de arbitragem da CBKT será quem 
designará quais árbitros serão beneficiados. 
          A FKTRN contratará uma empresa para servir o almoço no ginásio nos dias de 
competição, mas para estimarmos a quantidade de refeições, as federações devem 
enviar uma lista com o nome dos interessados. 
 
A relação dos hotéis serão enviadas posteriormente pela organização do campeonato. 
 


