Mundialito SHINSHUKAN Córdoba 2019
Comunicado 09 - 3ª e Última Chamada da Seleção Brasileira SSK de
Kobudo e Confirmados da 2ª Chamada de Kobudo
Divulgamos neste comunicado a relação de atletas de Kobudo das primeiras duas chamadas que
confirmaram a participação no Mundialito SHINSHUKAN Córdoba 2019. Solicitamos que os
atletas verifiquem a lista e caso observem qualquer incorreção (categoria, nome completo, etc),
avisem e façam a retificação para o e-mail shinshukan@yahoo.com.br.
A seleção será representada por 6 atletas em cada categoria, assim nas categorias que esta
quantidade ainda não foi atingida, informamos a quantidade de vagas disponíveis. Estas vagas
disponíveis serão preenchidas por esta terceira e última chamada. O critério de preenchimento
será o seguinte:
1o.
2o.
3o.
4o.

Atletas ranqueados que não estavam na relação da 1ª e 2ª chamada;
Atletas da 1ª chamada que não confirmaram sua vaga;
Atletas da 2ª chamada que não confirmaram sua vaga;
Atletas não ranqueados.

Obedecidos os critérios acima, caso tenhamos mais candidatos do que vagas, será considerada
a ordem de chegada da confirmação.
É importante ressaltar que somente atletas de associações devidamente filiadas à Shinshukan
poderão participar da seleção.
O Mundialito será realizado em Córdoba/Argentina nos dias 06, 07 e 08 de Setembro próximo e
informações sobre transporte e hospedagem para participar do evento estão no Comunicado
04. Além disso, informações sobre a aquisição do uniforme da delegação SHINSHUKAN do Brasil
estão no Comunicado 07.
Seguem as seguintes planilhas em PDF:



Mundialito Cordoba 2019 – Confirmados da 1ª e 2ª Chamadas Kobudo Masculino
Mundialito Cordoba 2019 – Confirmadas da 1ª e 2ª Chamadas Kobudo Feminino

A taxa de inscrição é de R$80,00 para a primeira categoria e R$60,00 para as demais categorias
do mesmo atleta. Lembramos que caso o atleta após a confirmação, desista de participar do
Mundialito, não haverá restituição destas taxas. Porém, se o atleta que enviar sua confirmação
e em função dos critérios descritos anteriormente ficar fora das 6 vagas, receberá de volta sua
taxa de inscrição.
Por favor, solicitamos que os atletas que atenderão esta convocação, confirmem até o dia 13 de
julho próximo. Esta confirmação deverá ser formalizada através do pagamento das taxas de
inscrição e um e-mail enviado a shinshukan@yahoo.com.br com a confirmação e o comprovante
de pagamento das taxas.
PRAZO FINAL PARA CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: 13/07/2019.

Saudações
Diretoria Shinshukan

