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Jaraguá do Sul, 03 de julho de 2020. 

(Atualizado em 04/08/2020) 

 

Ofício 38/2020 

 

Aos filiados à FCTKD (Federação Catarinense de Taekwondo). 

Assunto: CAMPEONATO CATARINENSE DE POOMSAE 2020. 

 

Prezados, 

 

Acontecerá, em agosto de 2020, o CAMPEONATO CATARINENSE DE POOMSAE. 

O evento acontecerá em formato on-line e valerá pontuação no ranking estadual.  

 

REALIZAÇÃO:  Federação Catarinense de Taekwondo – FCTKD. 

 

APTOS A PARTICIPAR: atletas filiados à Federação Catarinense de Taekwondo, 

com suas obrigações estatutárias em dia. 

  

INSCRIÇÃO: deverá ser realizada via sistema SGF. 

Faixa colorida: R$50,00; 

Faixa Preta: R$70,00; 

Free Style: R$70,00. 

IMPORTANTE: o envio de vídeo sem inscrição e pagamento confirmados via sistema 

SGF desqualifica automaticamente o atleta. 

 

VÍDEOS: deverão ser enviados em arquivo ou link do youtube, através do e-mail 

poomsae@fctkd.com.br. Deverá ser gravado 1(um) único vídeo com os poomsaes 

correspondentes, não sendo aceitos Poomsaes fatiados em mais de 1(um) vídeo. 

a) No corpo do e-mail, o atleta deverá colocar seu nome completo, graduação, 

mestre responsável e associação.  

 Obs 1: caso o e-mail chegue à federação sem os dados solicitados, o 

mesmo poderá ser descartado. 

mailto:poomsae@fctkd.com.br
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 Obs 2: em caso de conflito entre os dados informados pelo atleta e 

aqueles constantes em seu cadastro no sistema SGF, valerão os do SGF. 

 Obs 3: a decisão sobre a divulgação de todos os vídeos ou não, bem 

como a forma de divulgação, cabe exclusivamente à FCTKD, a instituição 

podendo divulgar ou não todos os vídeos recebidos. 

b) Ao enviar o vídeo de sua participação no evento, o atleta automaticamente 

outorga todos os direitos sobre sua imagem para divulgação em mídia de 

qualquer espécie ou natureza, a ser realizada em qualquer tempo (antes, 

durante ou após o evento), sem nenhuma compensação financeira, sendo 

desnecessário, para tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito.  

c) Atletas menores de idade deverão enviar, juntamente com o vídeo, autorização 

para participação no evento assinada pelos pais.  

d) Os vídeos deverão ser salvos com o nome completo do atleta. Caso a FCTKD 

receba algum vídeo salvo com nome estranho, não completo ou que 

impossibilite sua identificação, o mesmo será descartado, desqualificando 

automaticamente o atleta.  

e) Cada atleta deverá enviar apenas 1(um) único vídeo ou link do youtube, 

evitando acúmulo de material digital à federação. No caso de a FCTKD receber 

mais de 1(um) vídeo do mesmo atleta, será considerado válido aquele que 

chegar à instituição por último. 

f) Os Poomsaes devem ser gravados com o celular na horizontal, de frente para 

o atleta.  

g) Não poderão ser cortadas partes da imagem do corpo do atleta durante a 

realização do Poomsae (por exemplo, não aparecer nas imagens os pés, 

cabeça ou qualquer outra parte do corpo do atleta quando este se aproximar 

da câmera, ou se movimentar para os lados). 

h) Não poderá haver qualquer tipo de barulho externo no vídeo, como música 

(exceto na categoria FreeStyle) ou pessoas conversando. 

i) Não pode ser utilizado nenhum tipo de aplicativo editor de imagens. 

j) Os vídeos deverão ter boa nitidez e qualidade de imagem, de modo que 

possam ser adequadamente avaliados. Vídeos com baixa qualidade serão 

descartados. 
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POOMSAE (todas as categorias serão divididas em masculino e feminino):  

 Faixas Coloridas: os atletas deverão realizar o Poomsae (tempo máximo: 90 

seg.) de acordo com seu Gub e idade, conforme exposto no regulamento de 

Poomsae de Faixas Coloridas da FCTKD, link: https://fctkd.com.br/sport-

news/regulamento-de-poomsae-faixa-colorida/.  

 Faixas Pretas: os atletas faixas pretas, independente do Dan, realizarão dois 

poomsaes, de acordo com a sua categoria de idade. O vídeo dos 2(dois) 

poomsaes deverá ser ininterrupto e sem cortes, com tempo máximo de 90 seg. 

para cada Poomsae, e intervalo máximo de 30 seg. entre ambos. 

         Divisão            Poomsaes 

Mirim (Sub-09) Taegeuk 4º, Koryo 

Infantil (Sub-11) Taegeuk 5º, Koryo 

Cadete (Sub-14) Taegeuk 6º, Koryo 

Junior (Sub-17) Taegeuk 7º, Koryo 

Até 30 anos (18+) Taegeuk 8º, Koryo 

Até 40 anos (31+) Taegeuk 8º, Koryo 

Até 50 anos (41+) Taegeuk 8º, Koryo 

Até 60 anos (51+) Taegeuk 8º, Koryo 

Até 65 anos (61+) Taegeuk 8º, Koryo 

Acima 65 anos (65+) Taegeuk 8º, Koryo 

 

 Freestyle: haverá uma única categoria masculina e uma única categoria 

feminina, independente de graduação e idade, sendo utilizados para avaliação 

os critérios elencados no Regulamento de Poomsae de Faixas Pretas, link 

https://fctkd.com.br/sport-news/regulamento-de-poomsae-faixa-preta/. 

Obs. 1: mesmo que o atleta grave seu vídeo em local sem tatame, deverá estar 

descalço e com dobok completo, em acordo com a Normativa 10/2020 da FCTKD 

(https://fctkd.com.br/sport-news/normativa-010-2020/). O atleta que não cumprir 

esta prerrogativa será desqualificado.  

 

https://fctkd.com.br/sport-news/regulamento-de-poomsae-faixa-colorida/
https://fctkd.com.br/sport-news/regulamento-de-poomsae-faixa-colorida/
https://fctkd.com.br/sport-news/regulamento-de-poomsae-faixa-preta/
https://fctkd.com.br/sport-news/normativa-010-2020/
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ANÁLISE DOS VÍDEOS: os vídeos serão analisados por 3 a 5 árbitros designados 

pela FCTKD, sendo o resultado divulgado nas redes sociais da instituição no dia 09 

de agosto. 

 

PREMIAÇÃO:  

 Medalhas para 1º, 2º e 3º Lugares (serão enviadas em até 30 dias após o evento, 

ao mestre responsável pelos atletas). 

 Free Style: troféu para o atleta 1º colocado de cada naipe.  

 Pontuação no ranking estadual, de acordo com o Regulamento de Poomsae – 

Faixa Preta, da FCTKD. 

 Troféus para as equipes vencedoras (1º, 2º e 3º lugares) no geral, a partir do 

seguinte critério de pontuação individual por atleta: 

- 1º Lugar: 13 pontos; 

- 2º Lugar: 8 pontos; 

- 3º Lugar: 5 pontos. 

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

 Quarta, 05 de agosto: data limite para inscrição e envio dos vídeos.  

 Domingo, 09 de agosto: divulgação do resultado no site e redes sociais da 

FCTKD. 

 

Qualquer situação não constante no presente ofício será resolvida pela Coordenação 

de Poomsae da FCTKD, em consonância com a presidência da instituição. 

 

 

Allan Fabio Siqueira 

Presidente 


