
1° PORTO BELO OPEN TAEKWONDO SC 

 

 

 

Prezados Senhores  

 

Acontecerá na cidade de Porto Belo, no dia 10 de novembro, o 1° Porto Belo Open 

Taekwondo SC. Uma grande oportunidade para trazer sua equipe para um dia de 

confraternização e muitas lutas. 

 

PROMOÇÂO:  Federação Catarinense de Taekwondo. 

 

ORGANIZAÇÂO: kyosanim Neydsquei Bertemes, 3º dan, registro FCTKD 13-21.  

 

APOIO: Prefeitura Municipal de Porto Belo e Fundação Municipal dos Esportes; 

Dezdan.  

  

LOCAL: Ginásio de Esportes Antônio Brito, s/nº, Bairro Vila Nova, Porto Belo / SC. 

 

DATA: 10 de novembro de 2019. 

 

Evento chancelado pela Federação Catarinense de Taekwondo.  

 

REGRAS DE COMPETIÇÃO: regras WT (World Taekwondo). 

 

MÉTODO DE COMPETIÇÃO: KYORUGUI e POOMSAE.  

Categorias: infantil à máster 4. 

 

PREMIAÇÃO:  

 Individual KYORUGUI: medalhas para 1° e 2° colocado. 

 Individual POOMSAE: medalhas para 1° e 2° colocado. 

 Troféu: 1° ao 3° lugar no geral (Kyorugui + Poomsae). 

 Pontuação por equipes: 1º lugar, 13 pontos; 2º lugar, 8 pontos; 3º lugar, 5 

pontos; W.O., 8 pontos. 



INSCRIÇÕES: as inscrições devem ser feitas pelo mestre ou professor responsável 

no dia do evento (favor chegar com antecedência para não causar filas e tumulto). 

Observação: Deve-se trazer uma lista com os nomes, idades, pesos e graduações 

dos atletas participantes, preferencialmente digitada. Exemplo anexo. 

Valores das inscrições: 

 KYORUGUI: R$40,00.  

 POOMSAE: R$25,00. 

 KYORUGUI mais POOMSAE: R$60,00. 

 

Obs.: em todas as inscrições de kyorugui ou poomsae, R$10,00 serão destinados aos 

professores responsáveis; nas inscrições em kyorugui mais poomsae, serão 

destinados R$15,00 para o mesmo propósito; em ambos os casos, o valor devido será 

descontado do pagamento das inscrições. Para equipes com 30 inscrições ou mais, 2 

inscrições serão isentas de pagamento. 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

 Domingo, 10/11/2019. 

 7h30min às 8h: cadastramento das equipes. 

 8h30min: competições de Poomsae. 

 9h: abertura do evento.  

 9h30min: montagem das chaves de competição. 

 10h: início das lutas (previsão de 1 hora de parada para almoço). 

 

Haverá, durante todo o dia, serviços de cantina com lanches e bebidas na lanchonete 

do ginásio. 

 

  



ANEXO 1 - Lista de Inscrições 

Porto Belo Open Taekwondo SC 

 

 

Equipe:__________________________________________________ 

Responsável:_____________________________________________ 

 

NOME IDADE GRADUAÇÃO PESO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


