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Normativa 08/2019 

 

 Assunto: Instrução Normativa REGULAMENTO DE USO DE DOBOK 

 

Capítulo I – Objetivo 

 

Art. 1º  Padronizar o uso de uniformes de Taekwondo no Estado de Santa Catarina. 

 

Art. 2º  Fazer com que todos se apresentem de forma igualitária, sem distinção.  

 

Art. 3º  Transparecer nos eventos, quais uniformes devem ser usados, evitando 

conflitos sobre tais materiais. 

 

Capítulo II – O uso 

 

Art. 4º  As normas de uso de dobok deverão ser utilizadas em todos os eventos da 

FCTKD, sendo competitivo ou não (exames de faixa por exemplo). 

 

Art. 5º  Todos os uniformes deverão estar em boas condições de uso. 

 

Art. 6º  É proibido usar qualquer tipo de fita adesiva no dobok, seja para cobrir a gola 

preta, ou grudar nomes de cidades, ou emblemas 
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Capítulo III – Cores das faixas 

 

Art. 7º  A FCTKD reconhece as seguintes cores de faixas coloridas dos praticantes: 

 

Graduação Cor da faixa Representação 

10º gub Branca  

9º gub Laranja  

8º gub Amarela  

7º gub Amarela e verde  

6º gub Verde  

5º gub Verde e azul  

4º gub Azul  

3º gub Azul e vermelho  

2º gub Vermelho  

1º gub Vermelho e preto  

1º dan e acima Preta  

 

 

Art. 8º  Para alunos faixa colorida com o uso de 2 cores (7º, 5º 3º e 1º gub), poderão 

usar tanto a faixa com tarja longitudinal, como também a faixa com ponta. Caso usar 

ponta, ela deve ter a espessura de 1 cm, e deve ficar a distância de 10 cm da 

extremidade da faixa. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Entende-se faixa colorida, todo o praticante de 10º a 1º gub. 
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Capítulo IV – Dobok para faixa colorida 

 

Art. 9º  O dobok para praticantes faixa colorida deve ser em todos os casos, com a 

calça branca, blusa branca, e gola branca, indiferentemente se for de luta ou 

poomsae. 

Dobok gola “v” para treino e Kyorugui Dobok gola “y” para poomsae 

 

Frente 

 

Costas 

 

Calça 

 

 

Frente 

 

Costas 

 

Calça 

 

 

Art. 10º  É proibido em todos os eventos da FCTKD o uso de dobok de gola 

preta para os faixas coloridas, estando sujeitos a desclassificação nas competições. 

PARÁGRAFO ÚNICO – É recomendado o uso da logo da FCTKD no ombro 

esquerdo, com um diâmetro de 8cm. 
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Capítulo V – Dobok para faixas pretas 

 

Art. 11º O dobok para praticantes faixa preta deve ser em todos os casos, com 

a gola preta. 

Dobok gola “v” para treino e Kyorugui Dobok gola “y” para poomsae 

 

Frente 

 

Costas 

 

Calça 

 

 

Frente 

 

Costas 

 

Calça 

 

 

Art. 12º  É recomendado o uso da logo da FCTKD no ombro esquerdo, com um 

diâmetro de 8cm. 

 

Art. 13º No quadro acima, estão os doboks oficiais de uso geral para luta e 

poomsae. Porém os dobok de poomsae ainda poderão variações: 
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I -  Dobok de poomsae com a blusa amarela, poderão ser usados por faixas 

pretas a partir dos 50 anos de idade; 

II -  Dobok com a calça azul marinho serão usados por faixas pretas do sexo 

masculino; 

III -  Dobok com a calça azul mais claro, serão usados por faixas pretas do sexo 

feminino. 

 

Capítulo VI – Doboks não permitidos e não reconhecidos 

 

Art. 14º Não é permitido nos eventos oficiais da FCTKD e não é reconhecido os 

doboks fora do padrão da W.T. tais como: 

a) Dobok ditos de mestre, branco com listras pretas, pois são doboks de outras 

artes marciais; 

b) Dobok ditos de mestre, pretos com listras brancas, pois são doboks de outras 

artes marciais; 

c) Dobok camuflados; 

d) Dobok coloridos tais como vermelho, azul, preto e outras cores; 

e) Doboks com a calça preta. 

 

Art. 15º Fica o participante de qualquer evento, independente de graduação, 

suspenso das atividades caso compareça com o uniforme não permitido pela 

FCTKD. 

 

Capítulo VII - Uso de patrocínios 

 

Art. 16º Será permito o patrocínio no dobok de goal “v”, desde que seja de no 

máximo 10 centímetros de largura, e fique aplicado no ombro direito do dobok. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para doboks de poomsae, não serão permitidos o uso de 

patrocinadores. 
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Capítulo VIII – Considerações finais 

 

Art. 17º É recomendado o uso de doboks de marcas homologadas pela W.T e 

CBTKD. 

 

Art. 18º Fica público que as instruções normativas têm peso jurídico, pois são 

complementos técnicos do estatuto da FCTKD. 

 

Art. 19º Essa instrução normativa substitui as anteriores e entra de imediato 

vigor, não tendo prazo de expiração, podendo futuramente sofrer adequações 

conforme necessário. 

 

Art. 20º Casos omissos a esta Instrução, serão resolvidos pelo Presidente da 

FCTKD. 

 

Jaraguá do Sul, 01 de março de 2019. 

 

 

 

 

ALLAN FABIO SIQUEIRA  

    Presidente da FCTKD  
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