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Ofício 020/2019 

Jaraguá do Sul/SC, 27 de fevereiro de 2019 

 

Aos filiados à FCTKD (Federação Catarinense de Taekwondo). 

 

Assunto: 1º Seletiva Estadual de Faixas Pretas 2019 e Seletiva Estadual para 

Combat Games. 

 

Prezados senhores. 

 

Acontecerá na cidade de Orleans, no dia 17 de março, a 1º Seletiva Estadual de 

Faixas Pretas 2019 e Seletiva Estadual para os Combat Games (verificar quais são 

as categorias possíveis). Uma oportunidade ímpar para os atletas pontuarem no 

ranking estadual e comporem a Seleção Catarinense de Taekwondo, além de 

postularem uma vaga na seletiva nacional aos Combat Games. 

 

PROMOÇÃO: Federação Catarinense de Taekwondo. 

 

ORGANIZAÇÃO: Ass Sul Catarinense de Taekwondo. 

 

APOIO: Prefeitura Municipal de Orleans, DEZDAN e Trindade Viagens. 

 

LOCAL: Ginásio Municipal Homero de Miranda Gomes. Rua Padre Paulo Bratti, s/n, 

bairro Santista, Orleans / SC. CEP 88.870-000. 

 

APTOS A PARTICIPAR:  

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

obrigações estatutárias em dia junto à FCTKD, que se enquadrem nos 

regulamentos referentes à formação da Seleção Catarinense, disponível no link 

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

catarinense/; e da seletiva aos Combat Games, cujo regulamento geral está 

disponível no link: http://www.cbde.org.br/documentos.php?tipo=Arquivos.  

http://www.fctkd.com.br/
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Obs.: atletas menores de idade deverão, obrigatoriamente, apresentarem 

autorização dos pais ou responsáveis (Anexo 1) para competir, no ato da 

pesagem. A não apresentação da autorização, acarretará em desclassificação. 

 Árbitros: a FCTKD fica responsável pela convocação dos árbitros que, para 

atuarem, devem ter feito curso de arbitragem organizado pela FCTKD ou 

CBTKD, além de estarem em dia com suas atribuições estatutárias junto a esta 

instituição. 

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

2019 da FCTKD e estarem em dia com suas atribuições estatutárias junto a 

esta instituição. Para aqueles que não participaram do CTA 2019, será cobrada 

taxa de R$180,00 para emissão de credencial provisória, especificamente para 

este evento, conforme regimento de taxas e custas da FCTKD, disponível no 

link http://syssport.herokuapp.com/#/services.  

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

(preferencialmente), ou agasalho esportivo completo, ou calça de agasalho e 

camiseta, além de calçado fechado. Não será permitido o uso de bonés, 

regatas, chinelos, bermudas, camisetas com mensagens ofensivas ou políticas, 

de times de futebol ou semelhantes aos aqui citados. 

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

competidores da seletiva aos Combat Games, serão observados pontos específicos 

do regulamento oficial daquela competição, descritos neste ofício. 

 

MÉTODO DE COMPETIÇÃO, KYORUGUI e POOMSAE: chaves com eliminatória 

simples (não haverá disputa de 3º lugar). O Poomsae será específico na seletiva aos 

Combat Games. 

 

PREMIAÇÃO:  

 Individual: medalhas para os 2 (dois) primeiros colocados. 

Obs.: os atletas deverão participar da premiação vestindo dobok, agasalho 

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

Não será permitido o uso de bonés ou similares, chinelos, bermudas, camisetas 

com mensagens ofensivas ou políticas, de times de futebol ou semelhantes aos 

aqui citados. 

http://www.fctkd.com.br/
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 Geral: troféu para as 03 primeiras equipes. 

PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO GERAL: 

 Ouro: 13 pts. 

 Prata: 08 pts. 

 Terceiro: 05 pts. 

 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 ao atleta que apresentar laudo médico 

especializado comprovando ser prejudicial o uso deste).  

 

PROTETORES ELETRÔNICOS: serão utilizados protetores e capacetes eletrônicos 

fornecidos pela organização, homologados pela WT ou CBTKD.  

Obs.: nas categorias onde não é permitido chute na cabeça, cada atleta deverá utilizar 

seu próprio capacete, sendo obrigatoriamente azul ou vermelho. 

 

INSCRIÇÕES: 

 Como se inscrever: as inscrições, independentemente de graduação, devem 

ser realizadas pelos mestres ou professores responsáveis, exclusivamente 

através do sistema SGF, observando-se o cronograma definido neste ofício. 

Não serão aceitas inscrições ou pagamentos no dia do evento. 

 Prazo: as inscrições deverão ser realizadas até as 23h59min do dia 12/03 

(terça-feira), com pagamento por boleto bancário até o dia 14/03 (quinta-feira), 

os mesmos não sendo aceitos após essa data. A efetivação das inscrições 

acontece após a confirmação bancária dos pagamentos. Atletas com o boleto 

não pago, serão desclassificados. 

 Lista Prévia de Inscritos: a lista de inscritos será alimentada em tempo real 

através do sistema SGF. Para conferi-la, basta acessar o sistema, o menu 

“atalhos” e o sub menu “inscritos em evento”.  

Obs.: a FCTKD não fará alterações de categorias de atletas, exceto quando 

houver, comprovadamente, algum erro exclusivo de sistema. 

 Valores: 

http://www.fctkd.com.br/
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Kyorugui: R$ 150,00. 

Poomsae: R$ 60,00. 

Seletiva Combat Games: R$5,00 (taxa administrativa).  

Obs.: não será permitida a inscrição somente na seletiva Combat Games. Os 

atletas que quiserem participar desta deverão, também, se inscreverem em 

uma das outras opções. Atletas que se inscreverem somente nesta opção 

serão desclassificados.   

Atenção: não serão aceitos pagamentos de inscrições no dia do evento. 

Inscritos com boletos não pagos antecipadamente serão considerados 

desistentes e desclassificados.   

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

SGF (dúvidas sobre o login devem ser sanadas junto à FCTKD). Em seguida, 

seleciona-se o menu “eventos” e o sub menu “inscrição de alunos”. 

Qualificando os filtros solicitados, seleciona-se todos os nomes dos 

competidores. Após isso, deve-se clicar em “fechar pacote e gerar boleto”. O 

sistema irá acrescentar as anuidades e RFCs devidos e pedir as confirmações 

necessárias, que deverão ser realizadas. Clica-se novamente em “fechar 

pacote e gerar boleto” (o botão estará verde nesse momento), abrindo uma 

nova tela com orientações que levarão, então, ao boleto. O processo estará 

completo no momento em que o sistema exibir uma mensagem indicando que 

o mesmo foi enviado ao e-mail do usuário que estiver logado. 

Obs.: os atletas serão necessariamente inscritos de acordo com as graduações 

e dados que se encontram em seus cadastros, não podendo haver alterações, 

exceto por emissão de certificados de acordo com o protocolo padrão da 

FCTKD. 

DIVISÕES DE CATEGORIAS: 

 Seletiva de Faixas Pretas: as categorias de faixas pretas podem ser 

conferidas no site da FCTKD, endereço: https://fctkd.com.br/dpto-

tecnico/regulamento-formacao-da-selecao-catarinense/.  

Importante: as informações referentes às graduações de atletas para 

participação em eventos nacionais devem ser consultadas e adequadas ao 

regulamento descrito no link apresentado. 

http://www.fctkd.com.br/
http://www.fctkd.com.br/
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 Seletiva Combat Games, Kyorugui: para atletas 2º gub*, 1º gub* ou faixa 

preta, nascidos entre 2002 e 2004, nas seguintes faixas de peso: 

MASCULINO FEMININO 

Até 48 Kg Até 44 Kg 

Até 55 Kg Até 49 Kg 

Até 63 Kg Até 55 Kg 

Até 73 Kg Até 63 Kg 

Acima de 73 Kg Acima de 63 Kg 

*O atleta 2º ou 1º Gub que se classificar à Seletiva Nacional dos Combat Games, deverá realizar 
sua graduação de 1º dan para participar da mesma. Informações junto à FCTKD. 
 

 Seletiva Combat Games, Poomsae: para atletas 2º gub*, 1º gub* ou faixa 

preta, nascidos entre 2002 e 2004, nas seguintes categorias de disputa: 

Masculino Individual poomsae reconhecido: 2 (dois) poomsaes 

reconhecidos, definidos entre os taeguk (4-8) e koryo a taebaek,  

Masculino individual poomsae estilo livre: Um poomsae estilo livre. 

Feminino Individual poomsae reconhecido: 2 (dois) poomsaes 

reconhecidos, definidos entre os taeguk (4-8) e koryo a taebaek 

Feminino Individual poomsae estilo livre: Um poomsae estilo livre. 

Obs.: os 2 (dois) poomsaes reconhecidos serão definidos pela direção geral 

do evento no congresso técnico; o poomsae estilo livre deverá ter duração entre 

60s e 70s, com plano de desempenho e música escolhida entregues, no 

congresso técnico, à direção geral do evento. 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

 Terça-feira (12/03): encerramento das inscrições; 

 Quinta-feira (14/03): último dia para pagamento do boleto de inscrição; 

 Sábado (16/03): congresso técnico, 16 horas; 

 Sábado (16/03): pesagem oficial, 17h30min às 19h; 

 Domingo (17/03):  

http://www.fctkd.com.br/
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7h00min pesagem randômica (todos os atletas deverão estar presentes, sob 

pena de desclassificação ao atleta que for sorteado para esta e não estiver 

presente); 

7h00min às 8h00min: pesagem extra; 

8h15min: abertura oficial do evento; 

8h 30 min: início das competições; 

17h: previsão de encerramento. 

Obs.: programação sujeita a alterações, podendo sofrer ajustes conforme 

necessidades do evento. 

ALOJAMENTO: serão disponibilizados 40 colchões para as primeiras reservas, que 

deverão ser realizadas através do whats (48)99999-3232, mestre Luiz Paulo M. 

Campos. Os interessados deverão levar roupa de cama.  

 

HOTEL: opção de hospedagem com valores diferenciados no Hotel San Francisco, 

situado à Rua Aristiliano Ramos, 319, Centro. Contato: (48)3466-0282. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: a inscrição do atleta outorga, automaticamente, sem 

necessidade de qualquer outra autorização verbal ou escrita, todos os direitos de 

divulgação sobre a imagem do mesmo (TV, jornais, internet, revistas, cartazes e afins) 

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

compensação financeira ao inscrito. 

 

 

 

Allan Fábio Siqueira 

Presidente da FCTKD 

  

http://www.fctkd.com.br/
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Anexo 1 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

 

Evento: _______________________________________________________ 

Data(s): _______________________________________________________ 

 
Eu (pai ou responsável) __________________________________________________, 

RG nº ___________________________________,  

CPF nº ___________________________________,  

Respondendo pelo menor: 

Nome:________________________________________________________________, 

RG nº ___________________________________,  

CPF nº ___________________________________, 

  
Autorizo o mesmo a participar do evento acima descrito, na(s) data(s) acima especificada(s). 

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. Outorgo todos os direitos de divulgação sobre a imagem do 

menor acima nomeado 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. 

 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
 
 
 
_______________________________, ____ de ___________________ de 2019. 
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