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Essa é a minha Federação! 

Jaraguá do Sul, 10 de novembro de 2020. 

 

OFÍCIO 049/2020 

 

Aos filiados à Federação Catarinense de Taekwondo - FCTKD. 

 

Assunto: camping das categorias de kyorugui infantil e cadete, com vistas ao 

calendário competitivo de 2021. 

 

Prezados senhores. 

 

Acontecerá na cidade de Jaraguá do Sul, no dia 21 de novembro de 2020, Training 

Camping voltado aos atletas das categorias de kyorugui infantil e cadete, com vistas 

ao calendário competitivo de 2021. Configura-se em oportunidade ímpar aos atletas 

que pretendem competir no próximo ano, para aquisição de conhecimento e 

experiência. 

 

REALIZAÇÃO:  

 Federação Catarinense de Taekwondo – FCTKD. 

ORGANIZAÇÃO: 

 Mestre Antonio Jauri da Costa, coordenador da seleção estadual cadete. 

 Mestre Vandeir Fugazza, coordenador da seleção estadual infantil.  

 Associação Jaraguaense de Taekwondo. 

LOCAL: Academia HT, Rua Orestes Bortolini, nº 14, bairro São Luiz, Jaraguá do Sul: 

https://www.google.com/maps/place/STILO+LIMPO/@-26.5031682,-

49.1072469,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5b358d076ef4113!8m2!3d-26.5031682!4d-

49.1072469 

 

APTOS A PARTICIPAR: atletas filiados à FCTKD, nascidos entre os anos de 2006 e 

2012, com graduação mínima de 4º Gub, faixa azul. 
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PROTETORES: cada atleta deverá trazer seu próprio material completo de 

competição e treino: antebraço, perna, genital, luva, bucal, tórax, capacete, raquete e 

aparador.  

 

IMPORTANTE: será imprescindível o uso de máscara e álcool gel, além do 

cumprimento das normas sanitárias vigentes. Cada atleta deverá trazer várias 

máscaras, de modo a fazer as substituições que se fizerem necessárias durante 

a permanência no evento. 

 

PÚBLICO: é proibida a presença de público no evento, em respeito às normas 

sanitárias vigentes. 

 

AUTORIZAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: todos os atletas deverão apresentar 

autorização assinada pelos pais ou responsáveis, para participação no evento. 

As autorizações deverão ser impressas e entregues aos coordenadores das referidas 

seleções estaduais no dia do evento, ficando os mesmos responsáveis por seu 

recolhimento. O modelo de autorização pode ser baixado no site da FCTKD, link: 

https://fctkd.com.br/formularios/autorizacao-para-participacao-de-menores/.  

 

INSCRIÇÃO:  

1. Como se inscrever: as inscrições devem ser realizadas pelos professores ou 

mestres responsáveis pelos atletas através do sistema SGF, da FCTKD, até o 

dia 17 de novembro de 2020 (terça-feira).  

2. O número de participantes será limitado a 40 pessoas, por ordem de 

inscrição, observando as normas sanitárias vigentes. 

3. Valor: será cobrado o valor simbólico de R$10,00 por atleta, sendo o 

pagamento do mesmo, confirmação de participação no evento.  

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

 09h às 09h50min: recepção dos atletas; 

 10h às 10h20min: boas vindas e fala dos coordenadores; 

 10h30min às 11h50min: 1° treino; 

 12h às 13h30min: almoço; 
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 15h às 16h30min: 2° treino; 

 16h40min às 17h: conversa entre atletas, técnicos e coordenadores. 

Obs.: programação sujeita a alterações, podendo sofrer ajustes conforme 

necessidades do evento e legislação sanitária vigente.  

 

Qualquer situação não constante no presente ofício será resolvida pelo presidente da 

FCTKD.  

 

Sem mais a tratar, subscrevo. 

 

  

 

Allan Fabio Siqueira 

Presidente 
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