São Paulo, 08 de janeiro de 2018.

AT.

ASSOCIAÇÕES / ACADEMIAS DE KEND O

REF: 6º Campeonato Brasileiro de Iaido
Seminário Internacional e Exames de Iaido
Prezados Senhores,
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KENDO- CBK tem o prazer de convidá-los para o 6º
Campeonato Brasileiro de Iaido que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de Março de 2018,
conforme o programa abaixo, no qual destacamos a realização do Seminário Internacional
de Iaido com a participação especial dos senseis Tomoharu Ito - Japão (8º dan Kyoshi de
Iaido e 8º Dan Kyoshi de Kendo; Campeão Japonês de Iaido categoria 8º Dan) e Shozo
Kato - EUA (7º Dan Kyoshi de Iaido e 8º Dan Kyoshi de Kendo):
23 DE MARÇO DE 2018 (SEXTA-FEIRA)
09:00 às 12:00

Treino Livre (Seitei / Koryu).

12:00 às 13:30

Almoço

13:30 às 18:00

Seminário Internacional de Iaido
- Cerimônia de Abertura
- Seminário de Seitei Iai com orientação teórica e prática
- Encerramento

24 DE MARÇO DE 2018 (SÁBADO)
07:30 às 08:30

Treino Livre / Aquecimento

08:30 às 12:30

6º
-

12:30 às 13:30

Almoço

13:30 às 18:00

Seminário Internacional de Iaido
- Seminário de Seitei Iai com orientação teórica e prática.
- Seminário de Shiai e /ou de Arbitragem de Iaido.
- Encerramento

19:30

Campeonato Brasileiro de Iaido
Cerimônia de Abertura
Competições
Cerimônia de Encerramento e Premiação

Jantar de Confraternização com os senseis Tomoharu Ito e Shozo Kato.
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25 DE MARÇO DE 2018 (DOMINGO)
07:30 às 08:45

08:30 às 09:00

Treino Livre / Aquecimento
Confirmação da Inscrição dos Candidatos ao Exame de Graduação de Iaido (1º Kyu a 3º
Dan),
Obs. – O candidato que não efetuar a confirmação nesse horário não poderá prestar o
exame

09:00 às 12:00

Exame Prático e Teórico de Graduação de Dan

12:00 às 13:00

Almoço

13:00 às 17:00

Seminário Internacional de Iaido
- Seminário de Seitei Iai com orientação teórica e prática.
- Seminário de Shiai e /ou de Arbitragem de Iaido.
- Encerramento

Para a participação nestes eventos, solicitamos a leitura dos itens e instruções abaixo com
atenção:
1

LOCAL:

Ginásio do Bunkyo (Sociedade de Cultura Japonesa)
Rua São Joaquim, 381 – Liberdade
São Paulo/SP

2

FORMA E PRAZO DE INSCRIÇÃO:
a. Para (i) Seminários, (ii) Campeonato e (iii) Exames de Graduação de Iaido:
através do formulário que se encontra no ANEXO 1, o qual deve ser encaminhado
por e-mail (cbkendo@uol.com.br) pelas academias e associações até o dia 09 de
Março de 2018.
b. Para inscrição nos campeonatos e nos seminários, os atletas do Brasil devem estar
devidamente filiados à CBK ou autorizados pela Presidência da CBK.
c. Para inscrição nos exames de graduação, exceto para os exames de 1º Kyu, os
atletas do Brasil devem estar devidamente filiados à CBK até 23 de fevereiro de
2018 (30 dias de antecedência). Para os exames de 1º Kyu, o atleta poderá ser
filiado até a data de inscrição nos exames.
d. Os atletas dos países convidados poderão participar apenas dos seminários e
exames e devem estar devidamente autorizados pelo Presidente da Federação de
seu país, a qual deverá estar devidamente filiada a FIK.
e. Ficará a exclusivo critério da CBK aceitar ou não as inscrições em atraso ou
solicitações de alterações nas inscrições após decorrido o prazo limite.
f. No caso de não comparecimento de atletas inscritos nos eventos, as academias e
associações deverão encaminhar à CBK as devidas justificativas para as ausências.

Carta Convite – 6º Campeonato Brasileiro de Iaido, Seminário Internacional de Iaido e Exames.

g. IMPORTANTE: Ao preencher o formulário de inscrição (ANEXO 1) para os exames
de kyu e Dan, não esquecer de informar a data de nascimento do candidato , pois a
ordem de prestação do exame será estabelecida de acordo com as idades dos
candidatos.
3

OBENTÔ: Os obentôs, ao custo de R$ 25,00 por unidade / dia, estarão disponíveis nos
dias 23, 24 e 25 de Março, somente para o almoço, e poderão ser encomendados através
do formulário que se encontra no ANEXO 1 e que deve ser encaminhado pelas
academias e associações por e-mail (cbkendo@uol.com.br) até o dia 09 de Março de
2018.

4

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO (24/Mar - Sábado): O jantar terá um custo de R$
130,00 por pessoa, incluído o consumo de 01 refrigerante. As reservas deverão ser
feitas pelos próprios interessados por e-mail (cbkendo@uol.com.br) até o dia 16 de
Março de 2018.

5

ALOJAMENTO E TRANSPORTE: NÃO haverá disponibilidade de alojamento e
transporte aos ginásios, mas a CBK estará à disposição das academias para auxiliá -las
nestes arranjos.

6

VALORES PARA INSCRIÇÃO:
a) Exames de Graduação – Inscrição e Registro do Diploma
Grau
1º Kyu
1º Dan
2º Dan
3º Dan
(i)
(ii)

IAIDO
Exame (R$)
Registro (R$)
80,00 (i)
130,00 (ii)
80,00
110,00
130,00
180,00

R$ 30,00 (exame) + R$ 50,00 (registro)
R$ 50,00 (exame) + R$ 80,00 (registro)

- Em caso de reprovação no exame para 1º kyu e 1º dan, a taxa do registro será
devolvida ao candidato.
- Os atletas dos países convidados poderão efetuar o pagamento na data do exame.
b) Inscrição de Atletas para o Campeonato Brasileiro:
 R$ 10,00 por atleta.
c) Inscrição de Atletas para o Seminário Internacional:
 R$ 200,00 por atleta.
7

PRAZO E INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO:
a) Data Limite para Pagamento (Inscrições nos Seminários, Exames e Campeonato e
Reservas de Obentô):
- Atletas do Brasil: Até 16 de Março de 2018.
- Atletas de Países Convidados: Na data do evento, em espécie (R$).
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b) Forma de Pagamento (Atleta do Brasil):
Mediante depósito a ser efetuado na conta corrente da CBK, conforme abaixo
indicado:
Confederação Brasileira de Kendo – CBK (CNPJ: 02.709.198/0001 -02)
Banco Bradesco S/A – 237
Agência: 287-9 São Judas Tadeu
CC. No. 074107-8
O pagamento deve ser efetuado pela Academia / Associação e pelo valor total
correspondente a todas as inscrições e reservas de seus atletas .
Quando efetuado o depósito, o depositante deverá enviar o comprov ante ou
comunicar a data e o valor depositado à CBK via e -mail (cbkendo@uol.com.br).
8

REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE IAIDO: será enviado em comunicado posterior.

9

PATROCÍNIO: Solicitamos a contribuição de todas as Academias / Associações na
obtenção de patrocinadores que queiram colocar seus anúncios publicitários no
programa do 6º Campeonato Brasileiro de Iaido. Os anúncios irão custar R$ 300,00 por
página inteira (formato A4) e R$ 200,00 por meia página. A tiragem estimada é de 300
programas. Pedimos que os interessados entrem em contato com a CBK por e -mail
(cbkendo@uol.com.br).

10

CALENDÁRIO

Limite de filiação na CBK,
exceto para exame de 1º kyu
Reserva
de
Obento
(alimentação)
Inscrição
p/
Seminário,
Exame e Campeonato
Reserva para o Jantar de
Confraternização

Data Limite
23/02/2018

Data Limite para Pagamento
23/02/2018

09/03/2018

16/03/2018

09/03/2018

16/03/2018

16/03/2018

23/03/2018

Contamos com a participação de todos, bem como a observância das datas limites.
Atenciosamente,
Confederação Brasileira de Kendo - CBK
Diretoria de Promoção de Eventos
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