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Ofício 03/2019

Aos filiados à FCTKD.
Assunto: CTA – Credenciamento Técnico Anual – 2019.

Prezados,

Acontecerá na cidade de Jaraguá do Sul, nos dias 16 e 17 de fevereiro, o CTA 2019.
A participação neste evento é exigida a todos os técnicos que queiram atuar nos
eventos competitivos da FCTKD no ano corrente. Além disso, trata-se de
oportunidade ímpar de aprendizado e absorção de conhecimento a todos os
interessados.


Realização:
- FCTKD;
- Dezdan;
- Trindade Viagens.



Apoio: Universidade Católica SC, SECEL (Secretaria de Esporte, Cultura e
Lazer de Jaraguá do Sul);



Local – dia 16: Universidade Católica de Santa Catarina. Rua dos Imigrantes,
nº 500, bairro Rau, Jaraguá do Sul / SC, CEP 89254-430. Endereço no
Google: https://goo.gl/maps/Cf2ZZ5cLjb42.



Local – dia 17: Ginásio de Esportes Arthur Müller. Av. Presidente Epitácio
Pessoa, nº 1033, Centro, Jaraguá do Sul / SC, CEP 89251-100. Endereço no
Google: https://goo.gl/maps/6kAyUV532zr.



Técnicos aptos a participar: filiados à FCTKD com suas obrigações
estatutárias em dia, idade mínima de 16 anos (nascimento em 2003, ou
antes). Também aberto aos federados em outras federações exclusivamente
filiadas à CBTKD.



Curso de Arbitragem: acontecerá paralelamente ao CTA, sendo destinado
àqueles que desejam atuar na função de árbitro no estado de Santa Catarina.
Também, àqueles que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos referentes às
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regras atuais do Taekwondo. Maiores informações sobre o curso estão no
ofício 04/2019.


Certificação: todos receberão certificado de participação e credencial
técnica. Porém, para retirada dos mesmos no evento é necessário que o
participante esteja com seu cadastro em ordem no sistema SGF, inclusive
com foto, sendo esta de rosto, estilo 3x4 (fotos de corpo inteiro ou que não
cumpram o aqui orientado serão desconsideradas). Necessário também, que
a inscrição seja realizada antecipadamente e com pagamento dentro dos
prazos estipulados neste ofício.



Carga horária: será utilizado sistema de chamada e a presença do
participante em todo o evento é fator indispensável à sua certificação. O não
cumprimento deste acarretará em não recebimento, pelo participante, de
certificado e credencial.



Material necessário: para o dia 17 será obrigatório o uso de dobok a todos
os participantes.



Inscrições:

deverão

ser

realizadas

pelos

mestres

ou

professores

responsáveis através do sistema SGF, dentro dos prazos estipulados no
cronograma do evento. Dúvidas sobre a utilização do sistema poderão ser
sanadas pelo whatsapp (47)99223-2017 (entre 8h e 17h, de segunda a sexta)
ou e-mail contato@fctkd.com.br.


Valor das inscrições, inclusos certificado, credencial, coffe-break e
material de apoio:
a) Antecipadas, com desconto, realizadas via sistema SGF até 13/02 (terçafeira), com pagamento via boleto bancário até o dia 15/02 (quinta-feira):
R$130,00 para o CTA.
b) Antecipadas, com desconto, realizadas via sistema SGF até 13/02 (terçafeira), com pagamento via boleto bancário até o dia 15/02 (quinta-feira):
R$130,00 para o Curso de arbitragem.
c) No evento, sem desconto, pagamento em dinheiro: R$180,00.
d) Para aqueles que se inscreverem no CTA e no curso de arbitragem, os
valores ficam em R$210,00 e R$300,00 respectivamente, conforme itens
“a” e “c” anteriores.
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e) As inscrições serão limitadas a 150 participantes, para melhor organização
do evento.

CRONOGRAMA:


13 de fevereiro: último dia para inscrição com desconto, via sistema SGF;



15 de fevereiro: último dia para pagamento por boleto, com desconto;



16 de fevereiro:
- 8h: credenciamento;
- 9h: início das palestras;
- 12h: parada para almoço (será servido no local, com desconto para os
participantes);
- 13h30min: reinício das palestras;
- 17h30min: previsão de término do evento;



17 de fevereiro:
- 9h: início do treino técnico;
- 12h: parada para almoço;
- 14h: retorno;
- 17h: previsão de encerramento do evento.



Obs.: o cronograma poderá ser alterado sem aviso prévio, conforme
necessidades que possam surgir ao melhor andamento do evento.

Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 2019.

Allan Fabio Siqueira
Presidente da FCTKD
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