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Essa é a minha Federação! 

 

Ofício 36/2019 

 

Aos filiados à FCTKD. 

Assunto: Seminário de Poomsae - Cursos Técnico e de Arbitragem.  

 

Prezados, 

 

Acontecerão na cidade de Joinville, nos dias 25 e 26 de maio do ano corrente, os 

Cursos de Poomsae e de Arbitragem de Poomsae. Àquele que participar de ambos 

os cursos e não tiver realizado o CTA 2019, lhe será conferida credencial de técnico. 

Aos que participarem do curso de Arbitragem de Poomsae, estarão aptos a atuarem 

como árbitros em eventos estaduais, desde que filiados e com obrigações 

estatutárias em dia junto a esta entidade. Além disso, trata-se de oportunidade ímpar 

de aprendizado e absorção de conhecimento a todos os interessados. 

 

 Realização:  

o FCTKD. 

 Oganização: 

o Dezdan; 

o Associação Coelho de Taekwondo; 

o Associação Joinvilense de Taekwondo. 

 Apoio:  

o Trindade Viagens; 

o SESPORTE Joinville. 

 Local: Ginásio Perácio Bernardo, Rua José Elias Giuliari, 314 - Boa Vista, 

Joinville / SC.  

Google maps: 

https://maps.google.com/?q=Rua+Jos%C3%A9+Elias+Giuliari%2C+314+-

+Boa+Vista%2C+Joinville+-+SC%2C+89205-

310&ftid=0x94deb1afdbef69cb:0x2817682097f3803b.  
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 Aptos a participar: aberto a todos os interessados, praticantes de 

Taekwondo, com idade mínima de 15 anos (nascimento em 2004, ou antes).  

 Certificação: todos receberão certificado de participação, conforme segue: 

o No 1º dia (verificar cronograma neste ofício), certificação de 

participação no curso técnico de Poomsae.  

o No 2º dia, certificado de participação no curso de Arbitragem de 

Poomsae. 

o Àqueles que participarem de ambos os cursos, e não tiverem realizado 

o CTA 2019, receberão certificado e credencial de técnico (específico 

aos filiados à FCTKD, com suas obrigações estatutárias em dia). Obs.: 

para retirada dos constantes deste item 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 durante todo o desenvolvimento do curso escolhido é fator 

indispensável à sua certificação. O não cumprimento deste acarretará em não 

recebimento, pelo participante, de certificado e / ou credencial. 

 Material necessário: será obrigatório o uso de dobok oficial 

(preferencialmente de poomsae e homologado) 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 as inscrições ou 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: 

a) Antecipadas, para apenas um dia (somente um dos cursos), com 

desconto, realizadas via sistema SGF até 22/05 (quarta-feira), com 

pagamento via boleto bancário até o dia 24/05 (sexta-feira): R$100,00. 

mailto:contato@fctkd.com.br
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b) Antecipadas, para os dois dias (ambos os cursos) com desconto, 

realizadas via sistema SGF até 22/05 (quarta-feira), com pagamento via 

boleto bancário até o dia 24/05 (sexta-feira): R$150,00. 

c) No evento, sem desconto, pagamento em dinheiro: R$120,00 para apenas 

um curso; R$180,00 para ambos. 

 Alojamento: serão disponibilizadas 30 vagas de alojamento, por ordem de 

reserva, exclusivamente através do whats da federação, (47)99223-2017 / 3512-

4243. Os interessados deverão trazer roupas de cama. 

CRONOGRAMA: 

 22 de maio: último dia para inscrição com desconto, via sistema SGF; 

 24 de maio: último dia para pagamento por boleto, com desconto; 

 25 de maio, curso de Poomsae:  

-  8h: credenciamento; 

-  9h: início do curso; 

- 12h: parada para almoço; 

- 13h30min: reinício do curso; 

- 17h30min: previsão de encerramento; 

 26 de maio, curso de arbitragem de Poomsae:  

-  8h: credenciamento; 

-  9h: início do curso; 

- 12h: parada para almoço; 

- 13h30min: reinício do curso; 

- 17h30min: previsão de encerramento; 

 

Obs.: o cronograma poderá ser alterado sem aviso prévio, conforme 

necessidades que possam surgir ao melhor andamento do evento. 

 

Jaraguá do Sul, 07 de maio de 2019. 

 

 

Allan Fabio Siqueira 
Presidente da FCTKD 


