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                                                                              São Paulo, 17 de Maio de 2019 

 
 
O  II Campeonato PanAmericano de Karatê JKA acontecerá nos dias 10  e 11 de Agosto de 
2019  nas instalações do EL COLISEO DEL SALITRE – Bogotá, Avenida Calle 63 com Carrera 
63. 
 

Dia 07 de Agosto  - Saida do Brasil 

Dia 08 de Agosto – Programa de treinamento - site 

Dia 09 de Agosto  - Programa de treinamento - site 

Dia 10 de Agosto - 09:00 horas  -  Inicio das competições categoria infanto juvenis 

Dia 11 de Agosto - 09:00 horas -   Inicio das competições sênior / 19-20 anos/ adultos 

                                   - 12:30 horas -  Cerimônia de abertura- Desfile das delegações 

                                   - 17:00 horas – Premiações 
                                   - 18:00hs  - Volta ao Hotel 

                                   - 20:00hs – Festa de encerramento 

Dia 12 de Agosto  - Retorno ao Brasil 
 

A primeira convocação dos atletas é válida até  30 de Maio de 2019, conforme lista de 
convocados anexa. 
Valor para  participação: R$  4.300,00 reais 
Para confirmação de vaga é necessário fazer o depósito da taxa inicial no valor de R$ 1.430,00  (Um 
mil quatrocentos e trinta reais ) até 05 de Junho de 2019.  A  segunda parcela (R$ 1.430,00 )  terá  
vencimento em 05 de Julho  e a terceira parcela (R$ 1.440,00,00 )  em 05 de Agosto,  devendo ser  
depositadas na conta bancária da JKA. 
Esta taxa refere-se à: Passagem e hospedagem de 07 de agosto a 12 de agosto no Hotel na 
cidade de Bogotá - Colombia, em apartamentos duplos e triplos, com café da manhã, 
inscrição no torneio, seguro viagem, jantar de confraternização e translado aeroporto –hotel 
– aeroporto.   
O valor de R$1.430,00 reais, relativo a primeira parcela, deverá ser depositado na conta do Instituto 
JKA,  e o comprovante de depósito e ficha de inscrição enviados para o  e-mail   
adm@nkkbrasil.com.br. 
 
Acompanhantes de todas as idades: deverão seguir a mesma data limite do atleta que acompanha, 
para reserva de vaga no mesmo apartamento,  depositando o valor correspondente à R$ 4.150,00 
reais ( Quatro mil e cento e cinquenta reais) . Pagamentos efetuados em datas diferentes do atleta 
que acompanha estarão sujeitos à disponibilidade de vagas no hotel. 

Passagem e hospedagem de 07 de agosto a 12 de agosto no Hotel na cidade de Bogotá - 
Colombia, em apartamentos duplos e triplos, com café da manhã, seguro viagem, jantar de 
confraternização e translado aeroporto –hotel – aeroporto.   
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Atenção:  Depósitos sem identificação não serão considerados e a vaga será destinada ao próximo 

da lista de convocados.     
                  

 

PASSAGEM:  Vôo, data, horário 
  
Vôo da Copa Air Line 
Saida dia 07 de agosto de 2019, Aeroporto de Guarulhos São Paulo às 12:00hs 
Vôo Copa Air Line 
Retorno  dia 12 de agosto de 2019 às 11:30hs, Aeroporto de Bogotá Vôo Copa Air Line 
 
 

b) ALIMENTAÇÃO:  Fica por conta de cada participante 
 

c) TRANSLADOS LOCAIS:  Atletas e dirigentes terão translados, hotel - ginásio- hotel, oferecido 
pela comissão organizadora, nos dias de competições. 
 

d) UNIFORME:  O uniforme é o mesmo já utilizado nos  Campeonatos  Sul Americanos de anos 
anteriores.  
Seu uso é obrigatório para os atletas e facultativo aos acompanhantes e identifica nossa Delegação. 
O valor é de R$ 350,00  e deverá ser encomendado juntamente com a inscrição, podendo ser pago 
em duas parcelas. A primeira na mesma data da inscrição e a segunda parcela, trinta dias após. 
Emblemas para o kimono podem ser encomendados ao valor de R$ 30,00 cada um.  
 
 

g) PASSAPORTE JKA INTERNACIONAL: será obrigatória a apresentação do passaporte 
Internacional da JKA para participação no Campeonato. Quem não possuir este documento, deve 
solicitá-lo com urgência à administração da JKA, por e-mail. O valor é de R$ 120,00 e é necessário 
o envio de uma foto 3x4 recente. 
 

h) FORMULÁRIOS EXIGIDOS: Todos os competidores deverão entregar o formulário de 

Responsabilidade Civil  (assinado pelo atleta e pelos pais dos menores de 18 anos) – disponível 
no site da JKA Brasil (www.jkabrasil.com.br) ,e o Atestado Médico, comprovando estado de saúde 
apto a competir, na chegada à concentração, em Bogotá, no dia 07/08/2019. 
 

CRITÉRIO DAS CONVOCAÇÕES  - LISTA NOMINAL  ANEXA   
 

1ª CHAMADA – DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO:   ATÉ 30/05/2019 
Participantes do Campeonato Brasileiro 2019  
 

 2ª CHAMADA – DATA PARA INSCRIÇÃO:  de     01/06/2019   até    10/06/2019 

 Participantes do Campeonato Brasileiro 2019  
 

3ª CHAMADA -  DATA PARA INSCRIÇÃO: de     10/06/2019 até 15/06/2019 

http://www.jkabrasil.com.br/
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 Participantes do Campeonato Brasileiro 2019. Confirmar lista de vagas disponíveis no site, antes de 
fazer a inscrição. 
 

                 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  Para preenchimento das vagas remanescentes em 2ª e 3ª lista 
será considerada apenas  a ordem de inscrição e não a ordem nominal da lista de convocação. 

   

Todas as convocações seguirão o critério da data de recebimento do comprovante de 

depósito pela JKA Brasil e não da data do depósito.  

DOC’S, REMESSAS E TRANSFERÊNCIAS PODEM LEVAR ATÉ 02 DIAS PARA 
COMPENSAÇÃO, PORTANTO DEVEM SER REALIZADOS COM ANTECEDÊNCIA PARA 
COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO.  

PAGAMENTOS, COMPROVANTES OU DOCUMENTOS ENVIADOS FORA DA DATA LIMITE, 
POR QUALQUER MOTIVO, NÃO SERÃO CONSIDERADOS E A VAGA SERÁ DESTINADA AO 
PRÓXIMO NA LISTA DE CONVOCAÇÃO. 

 

a)  Dados  Bancários para depósito:   
      Instituto de Karate Shotokan JKA Brasil – CNPJ: 02.977.768/0001-45   
      Banco Bradesco – agência 1445-1 – conta corrente 22475-8 
 

b)  Informações para comunicação:  adm@nkkbrasil.com.br – Att.:  Renato Kurihara / Justo Fujita 
 
 

c) Informamos que serão rigorosamente seguidas as datas limites para inscrição dos atletas e não 
haverá prorrogação de prazo.   

Senhores pais e professores, não deixem as providências para a última hora para não haver 
prejuízos aos atletas infantis. Todos menores devem estar com as devidas autorizações de viagem 
com a assinatura do pai e da mãe com firma reconhecida 

Senhores atletas, não deixem as providências para última hora para não correr o risco de perder 
sua vaga. 
 

d) A JKA do Brasil não devolverá quantias pagas, salvo por motivo grave, com documento que o 
comprove, descontando uma taxa correspondente à despesas administrativas, no valor de R$ 
250,00. 
 

e)Todas as informações, comunicados e alterações sobre o evento serão publicados 
periodicamente no site www.jkabrasil.com.br .   
Acompanhem a divulgação no site.  Não serão enviados e-mails para informações gerais.  
 
Contamos com sua participação. 
Atenciosamente, 
 
Yoshizo Machida 
JKA Brasil 
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