
2º TAEKWONDO BEACH. 

 
Balneário Gaivota, 21 de janeiro de 2019. 

 

Ilmo.: Senhores Mestres,Professores e Instrutores de Taekwondo. 

 

É de nossa maior consideração: 

 

Por meio do Centro União de Artes Marciais, temos o prazer de convidá-los á 

participar do 2º Taekwondo Beach e 6º Gaivota Open, a realizar-se no dia 24 de 

Fevereiro de 2019 em uma arena a beira mar, na cidade de Balneário Gaivota, SC.  

Para o evento foram convidadas academias de todos os Municípios de Santa 

Catarina e cidades convidadas do RS. Será uma chance única e imperdível para o 

intercâmbio entre os praticantes e feras do TAEKWONDO. 

Contamos desde já com sua presença e de sua equipe nesta festa do esporte. 

O evento terá a chancela da Federação Catarinense de Taekwondo (FCTKD). 

 
 
 
Saudações desportivas, 
 
 
 
Mestre Pierre Lopes 
Presidente: do Centro União de Artes Marcais. 
Filiado à Federação Catarinense de Taekwndo (FCTKD). 
Filiado à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). 
Fone / Whats: (48)98830-0012, Claro. 
E-mail: centrouniaoam@yahoo.com.br.    
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1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

Promoção: Federação Catarinense de Taekwondo. 

 

Organização: Centro União de Artes Marciais. 

 

Apoio: Dezdan e Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota. 

 

Local: Avenida Beira Mar – Balneário Gaivota / SC. 

 

Regras de Competição: regras WT (World Taekwondo). Categorias de kyorugi 

do mirim ao máster.  

 

Método de Competição: kyorugi, poomsae, kyokpa e festival infantil (até 8 

anos de idade). 

 

Premiações Individuais: medalhas para 1°, 2° e 3° Lugar. 

 

Premiações por equipe: troféus, do 1º ao 5º lugares. Para efeitos de 

classificação, serão atribuídos pontos às conquistas individuais na seguinte 

proporção: 13 pontos aos primeiros lugares, 8 pontos aos segundos lugares, 5 

pontos aos terceiros lugares e 3 pontos aos quartos lugares. 

 

Protetores: cada atleta deverá trazer seu próprio equipamento (canela, 

antebraço, tronco, cabeça, genital, bucal, luvas e meias convencionais). 

 

Estrutura: quadra a beira mar coberta por uma tenda de 10mx10m. Teremos 

distribuição de água gratuita aos participantes.  

 

Árbitros: serão convocados árbitros da FCTKD.  

 

Alimentação: correrá por conta de cada participante. 
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Alojamento: gratuito e próximo da praia, somente para equipes que enviarem 

o comprovante de pagamento das inscrições e lista de nomes com identidade ao e-

mail centrouniaoam@yahoo.com.br, exclusivamente até 30/01/2018. Depois dessa 

data, somente pousadas e hotéis com reserva e estadia por conta de cada 

participante. Há hotel conveniado com reserva antecipada e café da manha a uma 

quadra da praia. Informações no whats (48)98830-0012.  

 

2. INSCRIÇÕES: 

 

Deverão ser realizadas através do preenchimento e envio da planilha constante 

no ANEXO 1 deste ofício. A mesma deverá ser enviada, juntamente com 

comprovante de depósito na conta abaixo qualificada, ao e-mail 

centrouniaoam@yahoo.com.br, observando-se os prazos aqui definidos.  

 

a) Pagamento Econômico – antecipado, por depósito, até 30/01/2019: 

- Kyorugi fx preta: R$ 70,00, sendo que R$ 20,00 retornam ao responsável pela 

equipe. Além das premiações anteriormente mencionadas, haverá brindes aos 

campeões. 

- Kyorugi fx colorida: R$ 50,00, sendo que R$ 20,00 retornam ao responsável 

pela equipe. 

- Poomsae: R$ 40,00, sendo que R$ 15,00 retornam ao responsável pela 

equipe. 

- Kyokpa: R$ 40,00, sendo que R$ 15,00 retornam ao responsável pela equipe. 

 

b) Pagamento Normal – a partir de 31/01/2019, com limite final em 

15/02/2019: 

- Kyorugi fx preta: R$ 80,00, sendo que R$ 15,00 retornam ao responsável pela 

equipe. Além das premiações anteriormente mencionadas, haverá brindes aos 

campeões. 

- Kyorugi fx colorida: R$ 60,00, sendo que R$ 15,00 retornam ao responsável 

pela equipe. 

- Poomsae: R$ 50,00, sendo que R$ 10,00 retornam ao responsável pela 

equipe. 

- Kyokpa: R$ 50,00, sendo que R$ 10,00 retornam ao responsável pela equipe. 
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c) Dados para depósito:  

Caixa Econômica Federal, Agência 2892, Conta 20937-4, Operação 13. 

Favorecido: Pierre Rodrigues Lopes. 

Obs.: os atletas deverão portar, em mãos, no dia do evento, os comprovantes 

de depósito das inscrições, evitando qualquer transtorno ligado à comprovação de 

pagamento. 

 

3. PROGRAMAÇÃO GERAL: 

 

23/02 (sábado), previsão de chegada das delegações: 

- 20h: Congresso Técnico no local do evento. Haverá pesagem disponível às 

equipes que já tiverem chegado à Balneário Gaivota. 

 

24/02 (domingo): 

- 8h30min: pesagem. 

- 9h: competições de poomsae e festival infantil. 

- 10h: início das competições de kyorugui. 

- 12h: parada para almoço. 

- 13h30min: retorno das competições.         

- 18h: previsão de enceramento com entrega de medalhas e troféus.  

 

4. OBSERVAÇÕES FINAIS: 

 

Aos atletas das categorias de faixas pretas, além dos troféus, teremos brindes. 

Ainda, brindes especiais às crianças participantes do festival infantil. Será observado 

um limite de 140 inscrições. Este objetiva um adequado andamento da competição e 

um maior conforto e melhor atendimento aos competidores.  

Atenção ao ANEXO 2 deste ofício. O mesmo deverá ser devidamente 

preenchido, assinado e apresentado no evento. 

Solicitamos, respeitosamente, resposta e confirmação breves e antecipadas, 

por motivos de uma melhor recepção aos participantes pela organização, de modo 

que todos possam ficar mais que satisfeitos com o evento. 
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ANEXO 1: FICHA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE. 

 

EQUIPE:  CIDADE:  

 
 

NOME SEXO IDADE PESO FAIXA MODALIDADE 
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ANEXO 2: TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

 

Indispensável a apresentação deste, devidamente assinado, por 

todos os participantes, no evento. 

 
Eu, __________________________________________ praticante de 

TAEKWONDO há (     ) anos graduado na faixa _________________,(            ) Dan, 

declaro estar fisicamente e tecnicamente apto a participar do campeonato “2° 

Tekwondo Beach”, a ser realizado no dia 24/02/2019.  

Posto isso, organizadores do campeonato são livres de qualquer responsabilidade 

civil, penal, ou no caso de ocorrer algum acidente ou imprevisto antes, durante ou 

após a competição, com o competidor aqui qualificado, independentemente de seus 

agravantes físicos ou técnicos. 

 

Balneário Gaivota, ______ de fevereiro de 2018. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Atleta 

 

 

 ________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável (para menores de 18 anos) 

Nome: 

CPF ou RG:                                                 


