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Jaraguá do Sul/SC, 14 de maio de 2018. 

 

Ofício 18 / 2018. 

Aos filiados à FCTKD.  

Assunto: Curso Estadual de Arbitragem. 

 

Prezados filiados  

  

Acontecerá na cidade de Joinville, no dia 27 de maio do ano corrente, curso estadual de 

formação de árbitros. Uma grande oportunidade para técnicos, árbitros e atletas de se 

atualizarem às novas regras de arbitragem para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo.  

 

• Realização: FCTKD. 

• Apoio: Univille e Dezdan. 

• Local: Univille (Campus do Bom Retiro) – Rua Paulo Malschitzki, 10 – Zona Industrial 

Norte – Joinville / SC. 

• Palestrante: Nelson Myamoto (mestre 6º Dan, Coordenador de Arbitragem da 

CBTKD - Confederação Brasileira de Taekwondo, Doutor em Fisiologia Humana, 

Mestre em Psicopedagogia, Especialista em Ciências do Esporte, Especialista em 

Fisioterapia Neurofuncional, Professor de Educação Física).  

• Aptos a participar: filiados à FCTKD ou entidade reconhecida pela CBTKD, com 

graduação mínima de 5º gub e obrigações estatutárias em dia.  

• Certificação: todos receberão certificado de participação.  

• Como se inscrever: as inscrições devem ser realizadas pelos mestres ou 

professores responsáveis através do sistema SGF, até o dia 23/05/2018. 

Esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail registros.fctkd@gmail.com, ou 

whats (47)99223-2017, em horário comercial.  

• Valor das inscrições: R$100,00 para inscrições realizadas via SGF / R$120,00 para 

inscrições realizadas no evento.  

 

CRONOGRAMA:  

• 23 / 05 / 2018: último dia para inscrição pelo sistema SGF; 

http://www.fctkd.com.br/
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• 24 / 05 / 2018: último dia para pagamento antecipado, por boleto bancário, no valor de 

R$100,00;  

• 27 / 05 / 2018:  

- 8:00hs: credenciamento (os participantes devem portar, em mãos, os boletos com 

comprovantes de pagamento das inscrições); 

- 9:00hs: início do curso; 

- 17:00hs: previsão de encerramento.  

 

 

 

 

Allan Fábio Siqueira 
Presidente FCTKD 
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