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Ofício 045/2019 

 

Assunto: Regulamento de Divisões para Faixas Coloridas FCTKD 2019. 

 

O presente regulamento tem por objetivo definir os critérios para divisões de 

faixas coloridas nas competições realizadas pela FCTKD em 2019. 

 

Art. 1º. Serão seguidas as regras gerais da World Taekwondo – WT e para as 

categorias inexistente no sistema WT, valerá o que for proposto pela FCTKD.  

 

Art. 2º. A participação de qualquer atleta nos eventos realizados pela FCTKD fica 

condicionada a existência de seu cadastro no sistema SGF (sistema de banco de 

dados e gestão da FCTKD), além de o mesmo estar com suas obrigações 

estatutárias em dia.  

 

Art 3º. As categorias de faixas terão as seguintes divisões:  

 

 Na categoria Avançado, serão permitidos chutes no capacete somente para as categorias 

cadete (com grade), juvenil e adulto. 

Parágrafo único: nas categorias infantil, cadete e júnior, atletas a partir do 4º gub 

(faixa azul) podem optar por participarem do processo seletivo para formação da 

seleção estadual escolhendo esta opção no momento de se inscreverem no evento 

seletivo. Devem observar, porém, que nestas categorias, a participação na 

competição nacional fica condicionada à graduação mínima de 2º gub (faixa 
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vermelha). Logo, caso o atleta graduado como 4º ou 3º gub decida participar do 

evento nacional, deverá prestar exame de faixa para obter a graduação adequada. 

 

Art. 4°. As categorias de idade serão divididas em 6 classes: 

§ 1º. CLASSE 1, INFANTIL – Para atletas nascidos entre os anos de 2008 a 

2010, nas seguintes divisões de peso: 

MASCULINO e FEMININO 

Até 30 kg 

Até 33 kg 

Até 36 kg 

Até 39 kg 

Até 42 kg 

Até 46 kg 

Até 50 kg 

Até 54 kg 

Acima de 54 kg 

 

§ 2º. CLASSE 2, CADETE – Para atletas nascidos entre os anos de 2005 a 

2007, nas seguintes divisões de peso: 

MASCULINO FEMININO 

Até 37 kg 

 Até 41 kg 

Até 49 kg 

Até 53 kg 

 Até 61 kg 

 Mais de 61 kg 

Até 33 kg 

 Até 37 kg 

 Até 44 kg 

 Até 51 kg 

 Até 59 kg 

Mais de 59 kg 
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§ 3º. CLASSE 3, JÚNIOR – Para atletas nascidos entre os anos de 2002 a 

2004, nas seguintes divisões 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 

 

§ 4º. CLASSE 4, ADULTO – Para atletas nascidos em 2001 ou antes, nas 

seguintes divisões de peso: 

MASCULINO FEMININO 

Até 54 kg Até 47 kg 

Até 63 kg Até 54 kg 

Até 72 kg Até 61 kg 

Até 82 kg Até 68 kg 

Acima de 82 kg Acima de 68 kg 

 

§ 5º. CLASSE 5, MASTER 1 – Para atletas nascidos em 1989 ou antes, nas 

seguintes divisões de peso: 

MASCULINO FEMININO 

Até 58 kg Até 49 kg 

Até 68 kg 

Até 80 kg  

Até 57 kg 

Até 67 kg  

Acima de 80 kg Acima de 67 kg 

 

§ 6º. CLASSE 6, MASTER 2 – Para atletas nascidos em 1979 ou antes, as 

divisões de peso seguem o mesmo padrão do MASTER 1 (observar o item 

anterior). 

  



        www.fctkd.com.br 
 

 
Federação Catarinense de Taekwondo 
Rua Domingos Sanson, 420, Sala 05. 
Bairro Baependi, Jaraguá do Sul/SC 
www.fctkd.com.br – contato@fctkd.com.br 

Essa é a minha Federação! 

 

Art 5º. A FCTKD pode, a qualquer momento, solicitar o documento de identidade 

original do atleta para a comprovação de idade. A não apresentação deste 

acarretará em imediata desclassificação do atleta da competição. 

 

Art. 6º. A comprovação de graduação dos atletas será única e exclusivamente 

realizada pelo sistema SGF, de modo que sua participação em evento realizado pela 

FCTKD fica condicionada ao seu cadastro positivo no mesmo. Qualquer retificação 

deverá ser realizada pelo mestre responsável do atleta, anteriormente à sua 

inscrição em determinado evento, mediante solicitação de registro e certificado via 

sistema SGF ou apresentação de certificado válido à FCTKD. 

 

Art 7º. Atletas menores de idade, para competirem em evento realizado pela 

FCTKD, deverão apresentar autorização dos pais ou responsáveis, seguindo modelo 

disponível do site da FCTKD ou ofício do evento. 

 

Art. 8º. As competições serão organizadas em sistema de eliminatórias simples, 

sem disputas de 3º lugar. 

 

Art. 9º. Cada entidade e/ou academia poderá participar de evento estadual com 

qualquer número de atletas por categoria, devendo respeitar as exigências de 

divisões apresentadas no presente ofício. 

 

Art. 10º. A classificação por equipes segue o seguinte critério de pontuação relativo 

aos resultados individuais dos atletas: 

 1º Lugar: 13 Pontos; 

 2º Lugar: 08 Pontos; 

 3º Lugar: 05 Pontos; 

 W.O: 08 Pontos. 

 

Art. 11°. Cada atleta é responsável pelos equipamentos de proteção que utilizará 

nas competições. 
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Parágrafo único: Os protetores obrigatórios são: capacete, caneleira, antebraço, 

genital, bucal, luvas e protetores de pé de marca oficial vigente no evento. 

 

Art. 12°. Este regulamento está sujeito a alterações, sem aviso prévio e a qualquer 

tempo, em caso de necessidade específica ou mudanças nas regras estipuladas 

pela FCTKD. É de responsabilidade dos mestres, técnicos e atletas filiados à 

FCTKD, consultarem periodicamente os regulamentos e normativas da entidade.  

 

Art.13°. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Técnico da 

Federação Catarinense de Taekwondo, ou pelo presidente da entidade. 

 

 

Jaraguá do Sul, 07 de junho de 2019. 

 

 

 

 

Allan Fabio Siqueira Erickson Busatto de Souza 

Presidente Diretor Técnico 

 


