
 
  

 

 

 

 

 

Ofício: 1º Taekwondo Open Challenge Antônio Carlos  

 

 

Prezados Senhores 

 

Acontecerá na cidade de Antônio Carlos, no dia 21 de outubro, o 1º Taekwondo Open 

Challenge Antônio Carlos. Uma grande oportunidade para trazer sua equipe para um 

dia de confraternização e muitas lutas. 

 

PROMOÇÂO: Federação Catarinense de Taekwondo 

 

ORGANIZAÇÃO: Associação Antônio Carlense de Taekwondo 

 

APOIO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Secretaria de Esporte, Turismo e 

Comércio de Antônio Carlos; e DEZDAN. 

 

LOCAL: Ginásio de Esportes Verde Vale - Rua Daniel Petri, 653 - Centro, Antônio Carlos  

/ SC, 88180-000. 

 

DATA: 21 de outubro de 2018. 

 

REGRAS DE COMPETIÇÃO: regras WT (World Taekwondo). 

 

MÉTODO DE COMPETIÇÃO: KYORUGUI, POOMSAE e FESTIVAL (brincadeiras para 

crianças até 12 anos de idade). 

 

PREMIAÇÃO: 

 Individual KYORUGUI: medalhas para o 1º e 2º colocado. 

 Individual POOMSAE: medalhas para o 1º e 2º colocado. 

 Individual FESTIVAL: medalhas. 

 Troféu: 1º ao 5º lugar no geral (Kyorugui + Poomsae).   

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

INSCRIÇÕES:  

 

 Como se inscrever: as inscrições devem ser feitas pelos mestres ou professores 

responsáveis no dia do evento (favor chegar com antecedência, para evitar filas e 

tumultos). 

 

Observação 1: Deve-se trazer uma lista com os nomes, idade, peso e graduação dos 

atletas participantes. Categorias: infantil à máster 4. 

Observação 2: Haverá brincadeiras e muita diversão  para os atletas inscritos no festival,  

até 12 anos de idade. 

 

 Valores das inscrições: 

 KYORUGUI ou POOMSAE: R$50,00 para filiados à FCTKD, R$60,00 para não 

filiados, dos quais R$15,00 serão destinados, como ajuda de custo, à 

associação a qual pertence o atleta. 

 FESTIVAL (até 12 anos): R$40,00 para filiados à FCTKD, R$50,00 para não 

filiados, dos quais R$10,00 serão destinados, como ajuda de custo, à 

associação a qual pertence o atleta. 

 KYORUGUI + POOMSAE; ou FESTIVAL + KYORUGUI; ou FESTIVAL + 

POOMSAE: R$80,00 para filiados à FCTKD, R$90,00 para não filiados, dos 

quais R$25,00 serão destinados, como ajuda de custo, à associação a qual 

pertence o atleta. 

 FESTIVAL + KYORUGUI + POOMSAE: R$90,00 para filiados à FCTKD, 

R$100,00 para não filiados, dos quais R$25,00 serão destinados, como ajuda de 

custo, à associação a qual pertence o atleta. 

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

 Domingo (21/10/2018): 

 07h45min às 8h20min: cadastramento das equipes; 

 8h20 às 9h: competições de Poomsae; 

 9h: abertura do evento; 

 9h30min: montagem das chaves de competição; 

 10h: início das lutas (SEM PARADA PARA ALMOÇO). 

 

O FESTIVAL ocorrerá na hora em que estiverem acontecendo às lutas dos adultos. 

Haverá durante todo o dia serviço de cozinha com lanches, bolos, almoço e bebidas 

nas tendas no pátio externo do ginásio. 


