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Aos filiados à FCTKD (Federação Catarinense de Taekwondo). 

 

Assunto: Campeonato Catarinense de Taekwondo 2018 e 2ª Seletiva Estadual de 

Faixas Pretas.  

 

Prezados Senhores.   

  

Acontecerá na cidade de Chapecó, nos dias 05 e 06 de Maio, o Campeonato Catarinense 

2018 e 2ª Seletiva Estadual de Faixas Pretas. Uma grande oportunidade para os atletas 

pontuarem no ranking estadual e comporem a seleção catarinense de Taekwondo, 

representando seu município e o estado de Santa Catarina em eventos nacionais.  

 

PROMOÇÃO: Federação Catarinense de Taekwondo.  

 

ORGANIZAÇÃO: Associação Chapecoense de Taekwondo. 

 

APOIO: Prefeitura Municipal de Chapecó, Fundação Municipal de Esportes de Chapecó e 

DEZDAN. 

    

LOCAL: E.E.B. Professora Lourdes Ângela Sartori Lago.  

Rua Caramuru, 300 - Bela Vista, Chapecó / SC, 89804-180.   

 

DATA: dia 05 e 06 de maio de 2018.   

 

APTOS A PARTICIPAR:  

 Atletas: todos os filiados devidamente registrados no sistema SGF e com suas 

atribuições estatutárias em dia junto à FCTKD;    

http://www.fctkd.com.br/
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 Árbitros: a FCTKD fica responsável pela convocação dos árbitros que, para atuarem, 

devem ter feito curso, organizado pela FCTKD ou CBTKD, referente às novas regras 

de arbitragem; também, estarem em dia com suas atribuições estatutárias junto à 

instituição. 

 Técnicos: para terem acesso à quadra devem possuir a credencial de Técnico 2018 

da FCTKD e estarem em dia com suas atribuições estatutárias junto à instituição. 

Para aqueles que não participaram do CTA 2018, será cobrada uma taxa de 

R$150,00 referente à credencial provisória, sendo a mesma válida somente para este 

evento. 

Obs.: para acessarem a quadra os técnicos deverão vestir roupa social ou agasalho 

esportivo completo ou calça de agasalho e camiseta, além de calçado fechado. Não 

será permitido o uso de bonés, regatas, chinelos, bermudas, ou camisetas ofensivas 

e políticas. 

 

REGRAS DE COMPETIÇÃO: regras da WT (World Taekwondo).  

 

MÉTODO DE COMPETIÇÃO, KYORUGUI e POOMSAE: chaves com eliminatória simples 

(não haverá disputa de terceiro lugar). 

 

PREMIAÇÃO: 

 Individual: medalha para os 3 (três) primeiros colocados; 

Obs.: O atleta deverá participar da premiação vestindo agasalho esportivo, dobok, 

calça de agasalho e camiseta ou calça de dobok e camiseta; calçado fechado; não 

será permitido o uso de bonés ou similares, nem chinelos. 

 Geral: troféu para as 03 primeiras equipes.   

 

PONTUAÇÃO PARA COLOCAÇÃO GERAL:  

 Ouro: 13 pts;  

 Prata: 08 pts;  

 Bronze: 05 pts;  

http://www.fctkd.com.br/
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 W.O: 08 pts.  

 

DOBOK E PROTETORES: cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: 

antebraço, perna, genital (masculino e feminino obrigatórios), luva e bucal (obrigatório, sendo 

facultativo apenas para o atleta que apresentar laudo médico especializado no qual comprove 

ser prejudicial o uso deste).  

 

PROTETORES ELETRÔNICOS: Serão utilizados Protetores Eletrônicos DAEDO e 

Capacetes Eletrônicos, sendo estes fornecidos pela organização.  

Obs.: nas categorias em que não são permitidos chutes na cabeça, os atletas deverão utilizar 

seus próprios capacetes, obrigatoriamente sendo azuis ou vermelhos. 

 

INSCRIÇÕES: 

 Como se inscrever: as inscrições, tanto para faixas pretas quanto para faixas 

coloridas, devem ser feitas pelos mestres ou professores responsáveis através do 

sistema SGF (exceção ao FESTIVAL, que será abordado em seguida), observando-

se o prazo abaixo definido.   

 Prazo: as inscrições deverão ser realizadas até as 23h59min do dia 01/05 (terça-

feira), com vencimento dos boletos em 02/05 (quarta-feira), os mesmos não sendo 

aceitos após essa data. A efetivação das inscrições acontece após a confirmação dos 

pagamentos. 

 Lista prévia de inscritos: A lista de inscritos será alimenta em tempo real através do 

sistema SGF. Para conferir a lista de inscritos, basta fazer o login no sistema, acessar 

o meu “Atalhos”, e o submenu “Inscritos em evento”. Lá aparecerá a lista de inscritos, 

com suas devidas categorias de peso e faixa. 

Obs.: A FCTKD não fará alteração de categoria de atletas. Exceto comprovadamente 

por algum erro do sistema.  

 Valores: 

Faixa Preta, Kyorugui: R$140,00; 

Faixa Preta, Poomsae: R$50,00; 

http://www.fctkd.com.br/


 
                                                                                                         Soberana no Taekwondo catarinense 

 

OFÍCIO 010/2018  

  

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TAEKWONDO 

Rua Comandante José Ricardo Nunes, 79  -  Sala 17 
Bairro Capoeiras,  Florianópolis  -  SC 

www.fctkd.com.br 

 

FCTKD  

Faixa Colorida, Kyorugui: R$50,00; 

Faixa Colorida, Poomsae: R$40,00. 

Atenção.: Somente será aceito o pagamento de inscrições no dia do evento para o 

festival infantil. Não será aceito o pagamento para as inscrições feitas pelo SGF. 

Boletos não pagos, serão considerados atletas desclassificados. 

 Utilização do SGF: mestres e/ou faixas pretas devem efetuar login no sistema 

(aqueles que não tem o login, devem entrar em contato com a FCTKD). Em seguida, 

seleciona-se o menu “Eventos” e o sub menu “Inscrição Alunos”, conforme a figura 

abaixo. Após a seleção dos atletas, seleciona-se “Fechar Pacote”. O boleto é emitido 

na hora, aparecendo na tela. Caso isso não aconteça, deve-se desabilitar o 

“bloqueador de popup” no navegador utilizado. Caso não consiga desabilitar o 

bloqueador, deve entrar em contato com a FCTKD para enviarmos o boleto por e-

mail. 

 Atletas com a anuidade a pagar, será adicionada neste boleto. 

 

 

Obs.: Fique atendo a graduação do seu atleta no SGF. É nessa graduação que o mesmo 

será inscrito. A graduação de faixa colorida poderá ser conferia no link 

http://syssport.herokuapp.com/#/colerfulbelt. Não serão realizadas alterações de 

graduações de atletas para que possam mudar de categoria. Havendo interesse, isso 

deve ser feito através de solicitações de certificados pelo sistema, conforme protocolo 

padrão. 

DIVISÕES DE CATEGORIAS: 

 Faixas Pretas: as divisões de categorias de faixas pretas podem ser conferidas no 

site da FCTKD, endereço: https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-formacao-

http://www.fctkd.com.br/
http://syssport.herokuapp.com/#/colerfulbelt
https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-formacao-da-selecao-catarinense/
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da-selecao-catarinense/. Importante: atletas 2º GUB e 1º GUB, para efeitos de 

participação nesta competição enquadram-se neste item, já que competem na 

seletiva.  

 Faixas Coloridas: as divisões de categorias de faixas coloridas podem ser conferidas 

no site da FCTKD, endereço:  https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-de-

divisoes-de-faixa-colorida/.  

 Poomsae:  

Divisão por IDADE  Divisão por GRADUAÇÃO 

P1 - até 14 anos  Graduação Poomsae 

P2 - até 18 anos  10º ao 9º GUB Saju Dirgui 

P3 - até 35 anos  8º ao 5º GUB Taeguk Il Jang 

P4 - mais de 35 anos  4º ao 1º GUB Taeguk Oh Jang 

  Faixa Preta Koryo 

 

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO**: 

 Terça-feira (01/05): Encerramento das inscrições; 

 Quarta-feira (02/05): Último dia para pagamento do boleto de inscrição; 

 Sexta-feira (04/05): Pesagem oficial das 18hrs às 19hrs; 

 Sábado (05/05):  

07h30min às 08h30min: pesagem para faixas pretas (local a da competição); 

08h30min: congresso técnico (local da competição); 

09h00min: início das competições de faixas pretas (infantil, cadete e juvenil); 

09h00min: início das competições de faixas pretas, Poomsae; 

16h30min às 17h30min: pesagem para faixas coloridas (local a definir).  

 Domingo (06/05):  

07h30min às 08h30min: pesagem para faixas coloridas (local a definir); 

09h00min: início das competições de faixas coloridas (festival, infantil, cadete e 

juvenil); 

09h00min: início das competições de faixas coloridas, Poomsae; 

16h30min: previsão para o encerramento 

Programação sujeita a alterações, podendo sofrer ajustes. 

http://www.fctkd.com.br/
https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-formacao-da-selecao-catarinense/
https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-de-divisoes-de-faixa-colorida/
https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-de-divisoes-de-faixa-colorida/
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ALOJAMENTO: reservas com custo de R$15,00 por pessoa, sendo necessário levar roupa 

de cama. Interessados verificar disponibilidade das vagas através de: 

adiliotkdcco@hotmail.com ou (49) 98423-8938. 

 

SUGESTÃO DE HOTEL (Diárias): 

 Apto Luxo Single: R$ 110,00; 

 Apto Luxo Double: R$ 159,00; 

 Apto Luxo Triplo: R$ 210,00. 

Obs.: acréscimo de 4% referente ao ISS. Vaga de garagem: R$10,00. Reservas pelo telefone 

(49)33618600, ou e-mail reservas@estonhotel.com.br. 

OBSERVAÇÕES GERAIS:  

A inscrição do atleta outorga automaticamente todos os direitos de divulgação sobre a imagem 

do mesmo (TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartaz, etc.) a ser feita em qualquer tempo antes, 

durante ou após o evento, sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessário, para 

tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito. 

 

FESTIVAL: a Associação Chapecoense de Taekwondo, promoverá paralelamente a este 

evento, um festival para crianças nascidas entre os anos de 2010 e 2014. O mesmo será 

composto de lutas, poomsae e outras atividades.  

 Inscrições: deverão ser realizadas em formulário anexo, dentro dos prazos 

estabelecidos, neste ofício, ao evento, sendo aquele enviado pelo mestre ou 

professor responsável para o e-mail adiliotkdcco@hotmail.com. As inscrições 

devem contemplar equipes, não sendo individuais. 

 Valor: R$35,00 por participante. 

 Forma de pagamento: no e-mail supracitado deve-se anexar, junto ao formulário 

de inscrição, comprovante de depósito identificado das inscrições constantes. 

 Conta para depósito: Banco do Brasil, agência 5267-1, operação 003, conta 

corrente 5151-9, em nome da Associação Chapecoense de Taekwondo. 

 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:adiliotkdcco@hotmail.com
mailto:reservas@estonhotel.com.br
mailto:adiliotkdcco@hotmail.com
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Maiores informações: informações complementares pelo através do whatsapp (49) 98423-

8938. 

 

 

Allan Fabio Siqueira - Presidente 

http://www.fctkd.com.br/

