São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
AT.

ASSOCIAÇÕES / ACADEMIAS DE KENDÔ

REF:

Processo de Seleção dos Atletas Participantes do 08º Campeonato
Latino Americano de Kendo, categoria MASTER

Prezados Senhores,
Conforme comunicado enviado pela CLAK, o 08º Campeonato Latino Americano de Kendo será
realizado entre os dias 21 a 24 de maio de 2020 na cidade de Suzano – SP, e cada país convidado
poderá inscrever 05 atletas na categoria MASTER, excepcionalmente fomos autorizados a inscrever 06
atletas este ano.
Conforme estabelecido nas Reuniões da Diretoria da CBK, comunicamos abaixo os critérios que serão
adotados exclusivamente para a escolha dos atletas que irão representar o Brasil neste campeonato
na categoria MASTER misto.
1. FORMA DE SELEÇÃO
1.1

Categoria Individual MASTER misto (50 anos ou mais): dos 06 atletas,
04 serão selecionados através de um Torneio Seletivo aberto à participação de todos os
candidatos aptos e devidamente inscritos;
(ii) 02 serão escolhidos pela Comissão Técnica / Diretoria dentre os candidatos aptos indicados
e inscritos pelas entidades filiadas das regiões de fora da Grande São Paulo;
(i)

1.2

Seleção pelo Torneio Seletivo
(i)

Data / Local - O Torneio Seletivo será realizado no dia 08 de março de 2020, domingo, na
ACE Piratininga, rua Valério de Carvalho, 63, São Paulo, a partir das 09:00.

(ii) Atletas Participantes - Poderão participar do Torneio Seletivo todos os atletas
devidamente inscritos pelas Academias/Associações.
(iii) Formato do Torneio - O Torneio Seletivo irá consistir de um confronto direto (shiai) entre
os atletas.
(iv) Critério de Classificação - O critério de pontuação dos atletas no Torneio Seletivo está
divulgado no item 1.3.
(v) Atleta Não Selecionado no Torneio - Todo atleta que participe e não seja selecionado no
Torneio Seletivo poderá seguir concorrendo às vagas a serem preenchidas pela Comissão
Técnica / Diretoria, seja pelo critério regional ou pela sua escolha exclusiva, desde que a
Comissão Técnica o avalie como apto a participar do campeonato.

Confirmação de Participação na seletiva

1.3

(i)

1.4

Prazo de Confirmação – A CBK enviará e-mail de convocação para cada um dos atletas
inscritos e para as suas respectivas Academias/Associação, a partir do qual os atletas
terão um prazo de até 7 (sete) dias para confirmar sua participação na seletiva.

Lista de Inscritos por ondem alfabética

(i)

Adilson Yoshimatsu (Piratininga)

(ii)

Edson Kenji Yamamoto (Vila Moraes)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Fabio Issamu Oguri (Piratininga)
Jaime de Amaury Oliveira (Kagawa kendo)
Luiz Henrique Alvez (Piratininga)
Naomi Takayama (Mie Kendo)
Nelson Ueno (Fukuhaku)
Ricardo Junkemura (Kokushikan)
Taro Kodama (Brasilia)
Wilson Issatoshi Massuda (Brasilia)

De acordo com o critério 1.1 (ii), já estão selecionados os atletas Taro Kodama e Wilson Issatoshi
Massuda, para as vagas regionais.
1.5 Regras do torneio seletivo
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

As lutas terão a duração de 2 min 30 seg;
As lutas serão “melhor” de 3 pontos;
Não haverá prorrogação das lutas na fase classificatória;
Tabela de pontos:

Vitória 2 x 0
Vitória 2 x 1
Vitória 1 x 0
Empate 1 x 1
Empate 0 x 0

Nº de pontos
05
04
03
01
00

1.5.5 Serão selecionados os 04 melhores classificados no torneio;
1.5.6 Em caso de empate na classificação, será classificado o vitorioso no confronto direto;
1.5.8 Em caso de empate no confronto direto, haverá necessidade de uma disputa direta, até um
dos participantes atingir 01 ponto.
2. AJUDA DE CUSTO
Não haverá ajuda de custo para participação da seletiva e campeonato latino americano.

Quaisquer dúvidas em relação a este Processo Seletivo deverão ser dirimidas junto à
Comissão Técnica / Diretoria.
Atenciosamente,
Confederação Brasileira de Kendo - CBK

