Mundialito SHINSHUKAN Cordoba 2019
Comunicado 03 – Formação da Comissão SSK Brasil
Amigos da Shinshukan Brasil,
Quero informar-lhes que em reunião da diretoria da Shinshukan no último dia 23 de
março, formamos uma Comissão SSK Brasil que irá coordenar todas as atividades de
planejamento, preparação e comunicação para a participação da delegação da SSK Brasil
no Mundialito SHINSHUKAN Cordoba 2019.
Divulgo em seguida os nomes dos participantes desta comissão e seus respectivos
papeis. Alguns dos responsáveis ainda não foram definidos, o que faremos nos próximos
dias e informaremos oportunamente.

















Coordenador da Comissão: Sensei Jorge Yoshimura
- Papel: responsável pela coordenação de todas as atividades da comissão; elo
único de contato com a organização do Mundialito (SSK Argentina – sensei
Gustavo Antonelli); atualização de informações sobre o andamento das
atividades da comissão para a diretoria da SSK.
Responsável pela Logística: Sensei Alexandre Moreno
- Papel: responsável pelas informações de bilhete aéreo; hotel para hospedagem
da delegação; transporte aeroporto/hotel; transporte hotel/eventos.
Responsável por receber a confirmação dos Atletas: Sensei Mirian Yoshimura
- Papel: Controle e recebimento de comprovante de pagamento com
confirmação da inscrição; confecção de Carta de Convocação para Atletas.
Responsável pelo Agasalho e Camiseta: Sensei Gilson Nunes
- Papel: Contato fornecedor e confecção do agasalho e camiseta da delegação
SSK Brasil.
- Comentário: Todos os atletas deverão estar uniformizados com agasalho e
camiseta.
Responsável Medalhas: Sensei Gilson Nunes
- Papel: Apoio à organização do Mundialito para confecção de medalhas.
Responsável pelos Árbitros Brasil: Karate - Sensei Nelson Higa e Kobudo - Sensei
Marco Teixeira.
- Papel: Responsáveis por formar a equipe de árbitros da SSK Brasil de Karate e
Kobudo;
- Comentário: Temos como meta levar uma equipe de 10 árbitros no total.
Responsável pela Equipe de Competição: a ser definido
- Papel: Coordenador as atividades de preparação dos atletas para participação
no Mundialito.
Responsável Kata Masculino: a ser definido
- Papel: Preparar os atletas de kata masculino; marcar e realizar treinos.
Responsável Kata Feminino: a ser definido
- Papel: Preparar os atletas de kata feminino; marcar e realizar treinos.
Responsável Kumite Masculino: a ser definido





- Papel: Preparar os atletas de kumite masculino; marcar e realizar treinos.
Responsável Kumite Feminino: a ser definido
- Papel: Preparar os atletas de kumite feminino; marcar e realizar treinos.
Responsável Kobudo Masculino: a ser definido
- Papel: Preparar os atletas de kobudo masculino; marcar e realizar treinos.
Responsável Kobudo Feminino: a ser definido
- Papel: Preparar os atletas de kobudo feminino; marcar e realizar treinos.

Como próximo passo, cada responsável irá divulgar as informações mais relevantes
relativas à sua área de atuação.
Saudações
Diretoria da Shinshukan Brasil

