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OFÍCIO 043/2018     

Aos filiados da FCTKD  

Assunto: Copa Santa Catarina de Taekwondo 2018.  

 

 

Prezados Senhores.   

      

Acontecerá na cidade de Jaraguá do Sul, no dia 11 de novembro de 2018, a 

Copa Santa Catarina de Taekwondo 2018. Tal evento classifica os atletas que 

comporão a Seleção Catarinense na Copa do Brasil 2018, além de valer pontos no 

ranking estadual, conforme regulamento disponível no site da FCTKD, link 

https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-formacao-da-selecao-catarinense/.   

     

 Promoção: Federação Catarinense de Taekwondo. 

 Organização: IMA - Instituto Mestre Allan. 

 Apoio: DEZDAN, e SECEL (Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de 

Jaraguá do Sul). 

 Local: Ginásio de Esportes Arthur Müller, rua Presidente Epitácio Pessoa, 

1033, Centro, Jaraguá do Sul / SC.  

 Data: 11 de novembro de 2018.   

 Prazo de inscrição: Até dia 07 de novembro, unicamente pelo sistema 

SGF. 

Este evento servirá de seletiva direta para a Copa do Brasil de Taekwondo, 

que acontecerá em dezembro, na Cidade Olímpica, no Rio de Janeiro.  

https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-formacao-da-selecao-catarinense/
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Art 1º.  EQUIPES APTAS A PARTICIPAR: Somente atletas filiados à FCTKD. 

 
§ 1º. Atletas: todos os atletas devem possuir registro no SGF e estarem com 

suas anuidades (faixas pretas) ou registros (RFC – faixas coloridas) em dia. Além 

disso, a graduação considerada e aceita será aquela que consta no cadastro do 

atleta no sistema SGF. Os dados podem ser conferidos nos links:  

o faixas pretas: http://syssport.herokuapp.com/#/blackbelt;  

o faixas coloridas: http://syssport.herokuapp.com/#/colerfulbelt; 

 

§ 2º. Técnicos: todos os técnicos devem possuir a credencial de Técnico 2018 

da FCTKD para terem acesso à quadra, além de estarem em dia com suas 

obrigações estatutárias junto a esta instituição. Para os treinadores que não 

realizaram o CTA 2018, deverão adquirir credencial provisória para acessar a 

quadra, de acordo com o regulamento específico publicado neste link: 

https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/credenciam/. 

Ao acessarem a quadra, os técnicos deverão vestir preferencialmente roupa social, 

ou agasalho esportivo. Não é permitido o uso de bonés e afins, regatas, chinelos, 

bermudas ou camisetas com mensagens ofensivas ou de cunho político; 

 

§ 3º. Árbitros: a FCTKD fica responsável pela convocação dos árbitros que, para 

atuarem, devem ter feito curso organizado pela FCTKD ou CBTKD, além de 

estarem em dia com suas atribuições estatutárias junto a esta instituição. 

 

Art 2º.  Como se inscrever: as inscrições devem ser realizadas pelos mestres ou 

professores responsáveis, através do sistema SGF, respeitando o prazo estipulado 

no cronograma (acessar o menu “Eventos”, “Inscrição Alunos”).  

PARÁGRAFO ÚNICO - Todo faixa preta, desde que recadastrado, tem acesso ao 

sistema SGF. Caso não saiba sua senha, solicitar senha provisória para o e-mail 

contato@fctkd.com.br. 

 

Art 3º.  REGRAS DE COMPETIÇÃO: Regras da WT (World Taekwondo).  

http://syssport.herokuapp.com/#/blackbelt
http://syssport.herokuapp.com/#/colerfulbelt
https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/credenciam/
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PARÁGRAFO ÚNICO - Para as divisões de faixa colorida, acessar o link: 

https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-de-divisoes-de-faixa-colorida/  

  

Art 4º.  MÉTODO DE COMPETIÇÃO, KYORUGUI e POOMSAE: As chaves serão 

com eliminatória simples. Não haverá disputa de terceiro lugar.  

  

Art 5º.  PREMIAÇÃO: A FCTKD premiará atletas e equipes no evento, sendo: 

 

§ 1º. Individual: medalhas para os 3 (três) primeiros colocados.  

Durante a premiação, os atletas deverão vestir:  

I – dobok completo; 

II - agasalho esportivo completo; 

III - calça de dobok e camiseta; 

IV - calça de agasalho e camiseta.  

Não será permitido o uso de bonés e afins, regatas, chinelos, bermudas ou 

camisetas com mensagens ofensivas ou de cunho político.  

 

§ 2º. Geral: Troféu para as 03 primeiras equipes masculino e feminino. 

  

Art 6º.  PONTUAÇÃO PARA COLOCAÇÃO GERAL: Para a pontuação geral por 

equipes, será considera a seguinte pontuação individual por atleta: 

I -  Ouro: 13 pts. 

II -  Prata: 08 pts. 

III -  Bronze: 05 pts. 

IV -  W.O: 08 pts.    

 

Art 7º.  DOBOK E PROTETORES PESSOAIS: Cada atleta deverá trazer seu próprio 

material de competição: antebraço, perna, genital (masculino e feminino, 

obrigatórios), luvas e bucal (obrigatório, sendo facultativo apenas ao atleta que 

apresentar laudo médico especializado no qual comprove ser prejudicial o uso 

deste).  Em relação aos doboks, deverão ser respeitados os padrões oficias: 

https://fctkd.com.br/dpto-tecnico/regulamento-de-divisoes-de-faixa-colorida/
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§ 1º. Competidores de poomsae deverão vestir doboks oficiais de poomsae, 

respeitando os padrões de suas graduações (gola preta para faixas pretas, gola 

branca para faixas coloridas). Não será permitido o uso de gola preta para faixas 

coloridas, o que acarreta em desclassificação. Não será permitido também o uso de 

esparadrapo ou qualquer outro material para cobrir a gola preta do dobok; 

 

§ 2º. Competidores de kyorugui deverão vestir doboks oficiais de kyorugui, 

respeitando a cor da gola de acordo com sua graduação (gola preta para faixas 

pretas, gola branca para faixas coloridas). Não será permitido também o uso de 

esparadrapo ou qualquer outro material para cobrir a gola preta do dobok; 

 
§ 3º. Não será permitido o uso de faixa de cor diferente à graduação oficial do 

atleta no sistema SGF. Caso isso ocorra, o atleta será automaticamente 

desclassificado, e passivo de punições. 

 

Art 8º.  PROTETORES ELETRÔNICOS: Serão utilizados protetores eletrônicos 

DAEDO e capacetes eletrônicos, sendo estes fornecidos pela organização. Nas 

categorias em que não são permitidos chutes na cabeça, os atletas deverão utilizar 

seus próprios capacetes, devendo serem estes azuis ou vermelhos. 

PARÁFRAFO ÚNICO - Atletas da categoria cadete, deverão usar grade no 

capacete. 

 

Art 9º.  INSCRIÇÕES: O prazo para inscrições encerra-se às 23h59min do dia 

07/11 (quarta-feira), com pagamento do boleto referente podendo ser realizado até 

08/11 (quinta-feira). Todas as inscrições somente serão aceitas através do sistema 

SGF, independentemente de idade ou graduação do competidor.  

I -  Para realizarem as inscrições de suas equipes, mestres e professores 

responsáveis devem efetuar login no SGF, selecionando o menu “Eventos” e o sub 

menu “Inscrição Alunos”, conforme a figura abaixo; 
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II -  Após a inscrição dos atletas, selecione “Fechar pacote”. O boleto será 

enviado automaticamente para o e-mail do mestre responsável. Se preferir receber 

no seu e-mail, solicite a FCTKD através do e-mail contato@fctkd.com.br 

informando o código do serviço gerado; 

III -  Após o pagamento, sua inscrição estará efetivada. Boletos não pagos 

acarretarão a desclassificação do atleta, que será cortado na chave no dia do 

evento; 

IV -  A inscrição confirmada outorga todos os direitos de divulgação sobre a 

imagem do inscrito (atleta e equipe) para divulgação em mídia de qualquer espécie 

ou natureza, a ser realizada em qualquer tempo antes, durante ou após o evento, 

sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer 

outra autorização verbal ou por escrito; 

V -  É importante que os atletas tenham seus boletos pagos “em mãos”, no 

evento, evitando qualquer possível transtorno relacionado à comprovação de 

pagamento; 

VI -  A lista de inscritos será alimentada em tempo real através do sistema SGF. 

Para conferi-la, basta fazer login no sistema, acessar o menu “Atalhos” e o sub 

menu “Inscritos em evento”; 

VII -  A FCTKD não realizará alterações de categorias em inscrições dos 

competidores, exceto por comprovada falha no sistema. Por isso confira bem suas 

inscrições ao fazê-las. 

 

  

mailto:contato@fctkd.com.br
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Art 10º. TAXAS DE INSCRIÇÃO: Os valores de inscrição seguem a tabela 

abaixo: 

CATEGORIA 
VALOR 

BRUTO 

PARTICIPAÇÃO 

ASSOCIAÇÕES 

TOTAL A 

PAGAR 

LUTAS FAIXAS PRETAS 

(2º gub a faixa preta) 
R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 140,00 

LUTAS FAIXAS COLORIDAS 

(10º gub a 3º gub) 
R$ 50,00 R$ 20,00 R$ 30,00 

POOMSAE  FAIXAS PRETAS R$ 50,00 R$ 20,00 R$ 30,00 

POOMSAE FAIXAS COLORIDAS R$ 40,00 R$ 10,00 R$30,00 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para pagamento no dia do evento, será adicionado um 

acréscimo de 100% no valor da inscrição. 

 

Art 11º. DIVISÕES DE CATEGORIAS - KYORUGUI: Confira os regulamentos 

e divisões de categorias de kyorugui no site da FCTKD, link: 

https://fctkd.com.br/category/regulamentos/.  

Art 12º. DIVISÕES DE CATEGORIAS - POOMSAE:  

§ 1º. Divisão por idade: 

a) P0 – até 8 anos; 

b) P1 – até 13 anos; 

c) P2 – até 18 anos; 

d) P3 – até 35 anos; 

e) P4 – mais de 35 anos. 

 

§ 2º. Divisão por graduação: 

a) Iniciante - 10º Gub ao 9º Gub – Saju Dirigui; 

b) Intermediário - 8º Gub ao 5º Gub – Taeguk Il Jang; 

c) Avançado - 4º Gub ao 1º Gub – Taeguk Oh Jang; 

d) Faixa Preta – Sorteio de 1 poomsae entre TaeGuk Sa Jang ao Koryo. 

 

  

https://fctkd.com.br/category/regulamentos/
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Art 13º. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO*: 

I -  Quarta feira (07/11): encerramento das inscrições; 

II -  Quinta feira (08/11): último dia para pagamento do boleto de inscrição; 

III -  Sábado (10/11): pesagem oficial, das 17h às 18:30h, para todos os atletas, 

pretas e coloridas; 

IV -  Domingo (11/11): 

 07h30min às 08hrs: pesagem randômica para os atletas competidores 

das categorias de faixas pretas** e pesagem extra para os atletas 

faixas coloridas***; 

Obs.: atletas faixas pretas que não pesarem no sábado, poderão pesar 

no domingo, porém, sem a tolerância padrão de 5%. Para os atletas 

que pesarem no sábado e forem sorteados à randômica, mantém-se a 

tolerância de 5%; 

 08h30min: congresso técnico, no local da competição; 

 9h: início das competições de kyorugui e poomsae; 

 17h: previsão de encerramento do evento. 

* Programação sujeita a alterações, podendo sofrer ajustes de acordo com as necessidades do 

evento. 

** Às competições de kyorugui, inclui-se também 1º Gub e 2º Gub.  

*** Competições de kyorugui, 10º Gub ao 3º Gub. 

 

Art 14º. ALOJAMENTO: Teremos alojamento para as 50 primeiras solicitações. 

Trazer colchonete e roupa de cama. 

 

Art 15º. OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

Atletas menores de idade deverão apresentarem autorização para participação no 

evento, conforme modelo anexo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Allan Fabio Siqueira 
Presidente 
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Autorização para participação de menores – Copa SC 2018. 

 
Eu_________________________________________________________________, 

 

RG nº ___________________________________,  

 

CPF nº ___________________________________,  

 

responsável pelo menor________________________________________________, 

 

RG nº ___________________________________,  

 

CPF nº ___________________________________, 

  
autorizo o mesmo a participar da Copa SC de Taekwondo, na cidade de Jaraguá 
do Sul, no dia 11 de novembro de 2018. Sou inteiramente responsável pela 
integridade física do menor mencionado, isentando a Federação Catarinense de 
Taekwondo, os organizadores e apoiadores do evento de toda e qualquer 
responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer dentro das atividades e do 
transporte para esse evento.  
 
 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
 
 
 
 
 
 
_______________________________, ____ de ___________________ de 2018. 
 


