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Ofício 17/2020 

 

Aos filiados à FCTKD 

Assunto: Curso Estadual de Arbitragem.  

 

Prezados, 

 

Acontecerá na cidade de Concórdia, nos dias 14 e 15 de março, Curso Estadual de 

Arbitragem, paralelamente ao II Trainig Camp Oeste de Taekwondo. A formação como 

árbitro estadual e posterior participação, como voluntário, em evento oficial ou 

chancelado pela FCTKD, é pré-requisito aos filiados maiores de 18 anos que 

postularem nova graduação de Dan nos próximos editais a serem lançados pela 

FCTKD. Além disso, trata-se de oportunidade ímpar de aprendizado e absorção de 

conhecimento a todos os interessados. 

 

 Realização:  

- FCTKD; 

- Dezdan. 

 Organização:  

- Associação Prime de Artes Marciais 

 Apoio:  

- Prefeitura Municipal de Concórdia;  

- Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. 

 Local: Centro de Eventos Concórdia, Rua Victor Sopelsa, s/n, Bairro Parque 

de Exposições: 

(https://www.google.com/maps/place/Centro+de+Eventos+Conc%C3%B3rdia

+-+Rua+Victor+Sopelsa+-+Parque+de+Exposicao,+Conc%C3%B3rdia+-

+SC,+89700-000/@-27.2262324,-

52.0043686,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94e381c72de03cff:0x871089f3

d481bf2a!8m2!3d-27.2262324!4d-52.0021799). 

 Palestrante: Gilvano Sérgio Bonatto (Coordenador de Arbitragem da FCTKD). 
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 Aptos a participar: filiados à FCTKD, com suas obrigações estatutárias em 

dia junto à instituição.   

 Certificação: todos os participantes receberão certificados. Porém, somente o 

receberão no evento aqueles que se inscreverem antecipadamente. Eventuais 

inscritos pessoalmente, no evento, somente receberão certificado sob as 

seguintes condições: 

1. Sua anuidade ou RFC deve estar em dia junto à FCTKD; 

2. Deverão ter sua participação comprovada no curso por assinatura na lista 

de presença; 

3. A retirada do certificado deverá ser realizada pessoalmente ou por 

responsável indicado, em posterior evento oficial da FCTKD. 

 Carga horária: será utilizado sistema de chamada e a presença do participante 

em todo o evento é fator indispensável à sua certificação. 

 Uniforme: obrigatório o uso de dobok (padrão oficial) por todos os 

participantes, nos momentos práticos do curso. 

Obs.: os participantes do Camp deverão levar seus próprios protetores e 

aparadores. 

 Inscrições: poderão ser realizadas pelos mestres ou professores responsáveis 

através do sistema SGF, dentro dos prazos estipulados no cronograma, para 

recebimento de certificado no evento. Dúvidas sobre a utilização do sistema 

poderão ser sanadas pelo whats (47)99223-2017 (entre 8h e 17h, de segunda 

a sexta) ou e-mail atendimento@fctkd.com.br. 

PARÁGRAFO ÚNICO: boletos gerados nas inscrições via sistema não 

necessitarão serem pagos, servindo apenas para controle das mesmas. 

Aqueles, porém, que gerarem cobrança de anuidade ou RFC, deverão ser 

pagos, para ajuste de situação cadastral do inscrito. O não pagamento poderá 

acarretar não recebimento do certificado pelo inscrito, além de não atuação 

como árbitro nos eventos da FCTKD ou chancelados.  

CRONOGRAMA: 

 12 de março: último dia para inscrições via sistema SGF; 

 14 de março (sábado), curso de arbitragem (teoria): 

- 14h: estudo teórico das normas de competição; 
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- 16h30min às 16h45min: cofee break; 

- 19h: previsão de finalização do estudo teórico; 

- 19h30min: início do treino prático (Camp); 

- 21h: previsão de encerramento do primeiro dia de evento. 

 15 de março (domingo), curso de arbitragem (prática) paralelo ao II Trainig 

Camp Oeste de Taekwondo: 

- 8h30min: início; 

- 11h30min: parada para almoço; 

- 14h: retorno (atuação prática com gestos e posturas do árbitro); 

- 16h: previsão de encerramento do evento, com entrega de certificados. 

Obs. 1: Programação sujeita a alterações, podendo sofrer ajustes conforme 

necessidades do evento. 

 

ALOJAMENTO: serão disponibilizadas 50 vagas de alojamento. Interessados 

deverão fazer sua reserva (ou tirar dúvidas) no WhatsApp (49) 99132-6286, com o 

Kyosanim Matheus Stumpf, e trazer roupa de cama (lençol, coberta, travesseiro, etc). 

 

Qualquer situação não constante no presente ofício será resolvida pela diretoria de 

arbitragem da FCTKD. 

 
 
Sem mais a tratar, subscrevo. 

 

Jaraguá do Sul, 10 de março de 2020. 

 

 

 

Allan Fabio Siqueira 
Presidente da FCTKD 

http://www.fctkd.com.br/

