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Federação Catarinense de Taekwondo 

 

Regulamento de Competições FCTKD 2021 

 

Kyorugui (luta) para Faixas Coloridas 

  

CAPÍTULO I: DA FINALIDADE 

   

Art 1º O presente regulamento é o documento oficial que contempla as regras 

normativas dos eventos promovidos pela Federação Catarinense de Taekwondo - 

FCTKD, na modalidade Kyorugui (luta) para Faixas Coloridas. 

 

Art 2º O presente Regulamento Técnico visa disciplinar a participação de todos os 

envolvidos nas competições, e estabelecer as rotinas a serem observadas em todos 

os campeonatos, definindo atribuições e responsabilidades das Instituições Filiadas 

ou Vinculadas à FCTKD, além de Atletas, Árbitros, Técnicos e Dirigentes no decorrer 

das competições realizadas, organizadas ou chanceladas pela FCTKD. 

 

Art 3º Eventos com orientações específicas em seus respectivos ofícios (outlines) se 

sobrepõe a qualquer artigo deste documento, desde que as adaptações necessárias 

sejam autorizadas pela FCTKD.  

 

CAPÍTULO II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

  

Art 4º Ao inscrever-se nos eventos estaduais (de ranking ou opens), o participante 

atesta estar em pleno gozo de saúde e em condições físicas de participar do evento 

em questão, não apresentando no período de pré-participação no referido evento, por 

sua própria conta e risco, avaliação clínica que vá contra as condições aqui 

apresentadas, isentando, desta forma, os organizadores do evento de qualquer 
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responsabilidade por danos à saúde, lesões ou agravamento destes, eventualmente 

causados em decorrência da competição. Só poderão participar dos campeonatos e 

eventos oficiais previstos neste regulamento, além de outros definidos pela 

Confederação Brasileira de Taekwondo - CBTKD, brasileiros natos ou naturalizados, 

exceto aqueles onde houver autorização contrária.  

 

Art 5º Os eventos da FCTKD serão realizados com a participação prevista de todos 

os filiados a esta instituição, de acordo com as peculiaridades de cada competição. 

Para participar de qualquer competição em território estadual, realizada pela FCTKD, 

o atleta deverá obrigatoriamente estar inscrito e em situação regular no Sistema de 

Gestão da FCTKD (SGF), e não cumprindo nenhum tipo de punição. Estendendo-se 

esta prerrogativa a técnicos e árbitros.  

 

CAPÍTULO III – DIVISÕES DE COMPETIÇÕES  

  

Art 6º As competições estaduais levam em conta quatro fatores:  

a) Sexo; 

b) Idade; 

c) Graduação; 

d) Peso. 

Art 7º NORMATIZAÇÃO POR SEXO: Serão considerados os naipes masculino e 

feminino para as competições 

 

Art 8º NORMATIZAÇÃO DE DIVISÕES DE IDADE: A idade do atleta será aferida 

tomando-se por base o ano do nascimento, independente do dia e do mês, tendo por 

baliza as classes de idade reconhecidas pela Confederação Brasileira de Taekwondo 

e/ou pela Federação Mundial para luta (kyorugui), sendo estas:  
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Divisão Faixa Etária Oficial CBTKD Nascidos entre: 

Mirim (sub 09) 06 a 08 anos 2013 e 2015 

Infantil (sub 11) 09 a 11 anos 2010 e 2012 

Cadete (sub 14) 12 a 14 anos 2007 e 2009 

Júnior (sub 17) 15 a 17 anos 2004 e 2006 

Adulto (Sênior) A partir de 17 anos Até 2004 

Master 1 (31+) 31 a 34 anos Até 1990 

Master 2 (35+) 35 a 44 anos Até 1986 

Master 3 (45+) 45 a 54 anos Até 1976 

Master 4 (55+) 55 a 59 anos Até 1966 

Master 5 (60+) A partir de 60 anos Até 1961 

  

Art. 14º: A idade mínima para participação na divisão “adulto (sênior)” é 17 anos 

completos em 2021, ou seja, nascimento até 2004.  

   

Art. 15º: Para a categoria Master (1 a 5) é permitido que atletas possam lutar na 

divisão inferior de idade, desde que apresentem laudo médico atestando suas 

condições de participação. Exemplo: um atleta com idade Master 03 lutar nas 

categorias Master 02 ou Master 01. 
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CAPÍTULO IV - NORMATIZAÇÃO DE DIVISÕES DE GRADUAÇÃO   

 

Art. 16º: As graduações de faixas coloridas oficialmente utilizadas em Santa Catarina 

serão aquelas já dispostas no capítulo IV, artigo 13º, da normativa 11/2019, disponível 

no site da FCTKD, link https://fctkd.com.br/sport-news/normativa-11-

2019regulamento-de-exame-de-faixa-colorida/.  

§1º: De acordo com os níveis de aquisição dos conhecimentos históricos, filosóficos, 

teóricos, domínio de habilidades e execução das técnicas e ainda, na contribuição da 

divulgação e do progresso do Taekwondo, existe a tendência de mudança da 

sequência de cores das faixas coloridas. O tempo de transição previsto para o 

cumprimento do aqui tratado é o ano corrente, 2021. Tal situação segue visão da 

CBTKD, órgão máximo do Taekwondo nacional. 

 

 

Art. 17º: As competições nacionais de combate baseiam-se em dois tipos de classes 

de graduação: Gub (faixas coloridas) e Dan (faixas pretas).   
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§1º: Os atletas das categorias de base, até 17 anos, com graduação 2º Gub e 1º Gub, 

poderão participar de eventos de faixas coloridas ou optar por lutarem eventos da 

categoria de graduados (faixas pretas), sendo neste caso, aplicadas as regras e 

encargos da divisão de classe de Dan. 

 

Faixas Coloridas          

DIVISÃO DE IDADE     FAIXAS DE GRADUAÇÃO  

Mirim, Infantil, Cadete, 

Júnior  10º e 9º GUBs  8º ao 6º GUBs  5º ao 3º GUBs  2º e 1º GUBs  

Adulto e Master  10º e 9º GUBs  8º ao 6º GUBs  5º ao 3º GUBs  2º e 1º GUBs  

          

Faixas Pretas          

DIVISÃO DE IDADE     FAIXAS DE GRADUAÇÃO     

Mirim, Infantil, Cadete, Júnior  4º GUB acima  

Adulto, Sub-21 e Master  2º GUB acima  

  

CAPÍTULO V - NORMATIZAÇÃO DE DIVISÕES DE PESO, FAIXAS COLORIDAS 

(GUBS)  

  

Art. 18º: Para os eventos nacionais e estaduais de faixas coloridas – Regionais e 

Campeonato Brasileiro de Coloridas – e/ou com validade de pontos no Ranking 

Nacional será adotada a seguinte tabela de pesos:  
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CAPÍTULO VI - NORMATIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE CHUTES 

   

Art. 19º: Nos eventos nacionais serão adotados diferentes critérios em relação a 

validade de chutes no rosto e cabeça, de acordo com as diversas divisões de classes, 

graduações e idade, seguindo a tabela abaixo:  

 

DIVISÃO DE 

IDADE  GRADUAÇÃO  DIRETRIZES  

Mirim  Todas  
Não permitido (apenas lutas sem 

contato).  

Infantil  Todas  Não permitido.  

Cadete  

10º ao 3º GUBs  Não permitido.  

5º ao 1º GUBs  

Permitido apenas com o uso de 

capacete com proteção facial 

acrílica.  

Júnior  
10º ao 3º GUBs  Não permitido.  

5º ao 1º GUBs  Permitido.  

Adulto  10º ao 3º GUBs  Não permitido.  

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br


 

 

                                           

  Federação Catarinense de Taekwondo – CNPJ 01.996.692/0001-32 

Rua Domingos Sanson, 420 – Sala 05 – Jaraguá do Sul/SC 89256-180 

www.fctkd.com.br – contato@fctkd.com.br 

     (47)3512-4243          (47)99699-0356 

   

 
Federação Catarinense de Taekwondo 

5º ao 1º GUBs  Permitido.  

Master 1 e 2  
10º ao 3º GUBs  Não permitido.  

5º ao 1º GUBs  Permitido.  

Master 3, 4 e 5  Todas  Não permitido.  

  

Casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela direção técnica da FCTKD, 

em consonância com a presidência da entidade.  

 

Sem mais, declara-se verdadeiro o aqui tratado.  

 

 Jaraguá do Sul, 30 de abril de 2021.  

 

 

 

Allan Fabio Siqueira 

Presidente da FCTKD 

 

 

 

Alessandra Trevisan 

Diretora Técnica da FCTKD 
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