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OFÍCIO 002/2018 

 

Aos filiados a FCTKD 

Assunto: Seletiva Estadual Gymnasiade 2018 

 

Prezados Senhores. 

  

 Acontecerá na cidade de Jaraguá do Sul no dia 03 de março, a seletiva estadual para 

a formação da seleção Catarinense Escolar 2018. Essa será a seletiva direta para o evento 

nacional, que também servirá de seletiva direta para o mundial em Marrocos. 

 Atletas aptos a participar: somente faixas pretas de ambos os sexos, registrados no 

sistema SGF da Federação Catarinense de Taekwondo, nascidos entre 2001 e 2003, 

e com suas anuidades em dia; 

 Técnicos aptos a participar: Todos os técnicos com credencial do CTA 2017, com 

sua anuidade da FCTKD 2018 em dia; 

 Obrigações das equipes: Apresentar o mínimo de um técnico para cada 5 atletas 

competidores; 

 Regras: Serão utilizadas as regras da WT, e será utilizado o sistema eletrônico 

DAEDO; 

 Material de competição: É de responsabilidade de cada equipe, sendo necessário o 

uso de material oficial homologado pela CBTKD. A FCTKD cederá os coletes 

eletrônico, e capacete; 

 Divisões de pesos feminino: -42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg, 

-68kg, +68kg; 

 Divisões de pesos masculino: -45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -

73kg, -78kg, +78kg; 

 Prazo para as inscrições: até 27 de fevereiro unicamente pelo sistema SGF. Após 

essa data, não serão mais aceitas as inscrições; 

 Valor das inscrições: R$140,00 que deve ser pago por boleto emitido pelo SGF no 

ato das inscrições. A FCTKD considerará equipe desistente aquelas que não 
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pagarem os boletos em dia, pois não será aceito pagamento de inscrições no dia do 

evento, o que implicará desclassificação; 

 Premiação: medalha para o primeiro e o segundo colocado. 

 

CRONOGRAMA: 

 27 de fevereiro: último dia para inscrição; 

 28 de fevereiro: publicação no site da FCTKD a lista prévia de inscritos; 

 01 de março: último dia para pagamento do boleto gerado pelo SGF. O não 

pagamento implicará em desclassificação. Não será aceito pagamento de 

inscrições no dia do evento; último dia para alteração das categorias;  

 02 de março: pesagem dos atletas das 18 às 20 horas na academia IMA (rua 

Campo Alegre, 80 – Jaraguá do Sul/SC); 

 03 de março: pesagem extra das 9 às 10 horas no ginásio Arthur Muller; ás 10 

horas, início ao congresso técnico; às 13:30 horas, início das competições; 

 Obs: É obrigatória a pesagem de todos os atletas, incluindo atletas W.O. 

 

  

  

Jaraguá do Sul, 07 de fevereiro de 2018. 

 

 

Allan Fabio Siqueira 
Presidente 
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EM APENSO, NOTA DA CBTKD SOBRE A SELETIVA NACIONAL
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