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Federação Catarinense de Taekwondo 

Jaraguá do Sul/SC, 12 de fevereiro de 2021 (Atualizado: 13/05/2021). 

 

Ofício 06/2021. 

Aos filiados à FCTKD - Federação Catarinense de Taekwondo. 

Assunto: 1º Training Camping 2021 da FCTKD. 

 

Prezados senhores. 

 

Acontecerá na cidade de Piçarras, no dia 15 de maio de 2021, o 1º Training Camping 

2021 da FCTKD, na modalidade kyorugui (luta). Configura-se em oportunidade ímpar 

aos atletas que pretendem melhor se preparar com vistas ao calendário competitivo 

do ano corrente. 

 

REALIZAÇÃO: Federação Catarinense de Taekwondo – FCTKD. 

 

OBJETIVO: preparação dos atletas catarinenses para o Grand Slam e calendário 

competitivo 2021. 

 

LOCAL: Ginásio Aurélio Solano de Macedo, Rua 200, s/n - Centro, Piçarras / SC. 

https://www.google.com/maps/place/Gin%C3%A1sio+Aur%C3%A9lio+Solano+de+M

acedo/@-26.7719366,-

48.6673588,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe8961d1ee8483baa!8m2!3d-

26.7719366!4d-48.6673588 

 

APTOS A PARTICIPAR: filiados à FCTKD com suas obrigações estatutárias em dia, 

nas categorias infantil à máster, masculino e feminino, a partir do 6º Gub. 

 

Obs.: menores de 18 anos deverão portar autorização dos pais ou responsáveis para 

participarem do evento. O modelo pode ser baixado no site da FCTKD, link: 

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

 

QUEM MINISTRARÁ OS TREINOS: equipe de direção técnica e coordenadores de 

seleções da FCTKD: 
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• Mestre Alessandra Trevisan, Diretora Técnica; 

• Mestre Vandeir Fugazza, coordenador da seleção infantil; 

• Mestre Antonio Jauri da Costa, coordenador da seleção cadete; 

• Mestre Ronaldo José Gorges, coordenador da seleção juvenil; 

• Mestre Rodrigo Fernando Pfeifer, coordenador da seleção sub 21; 

• Mestre Erickson Busato, coordenador da seleção adulta; 

• Mestre Lenoir de Oliveira, coordenador da seleção máster. 

  

EQUIPAMENTOS: cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição 

completo: antebraço, perna, genital (masculino e feminino obrigatórios), luva, bucal, 

tórax, 2 raquetes e aparador. 

Obs.: cada atleta deverá trazer seu próprio squeeze (garrafinha) para água. 

 

UNIFORME:  

1. No período matutino, os participantes deverão usar dobok padrão oficial de 

competição, conforme Normativa 10/2020 da FCTKD, que pode ser consultada 

no link: https://fctkd.com.br/banner-principal/normativa-010-2020/.  

2. No período vespertino, os participantes poderão usar camiseta de suas 

equipes. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS INSCRITOS: será cobrada, para identificação dos inscritos, a 

apresentação da carteirinha digital da FCTKD, através de seu aplicativo: 1. Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=federacao.catarinense.carteitaDigital&h

l=pt_BR&gl=US; 2. App Store: https://apps.apple.com/br/app/fctkd-cart%C3%A3o-

eletr%C3%B4nico/id1525108482.  

 

INSCRIÇÃO:  

1. Como se inscrever: as inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de maio, 

exclusivamente no sistema SGF, por mestres ou professores faixas pretas, 

através de seu login e senha; 

2. Valores: será cobrado o valor simbólico de R$10,00. 
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3. Importante: atletas já inscritos no evento que aconteceria em 27 de fevereiro 

desse ano e que foi suspenso, tem suas inscrições validadas para a nova data 

aqui apresentada. 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

• Quarta-feira, 12 de maio: 

Fim do prazo para inscrições. 

• Sábado, 15 de maio: 

8h – Recepção aos participantes e início das atividades.    

8h30min – treino infantil e cadete. 

9h30min – treino juvenil. 

11h – treino adulto e máster.  

12h30min – Intervalo para almoço. 

13h30min – 2º treino infantil e cadete. 

15h – 2º treino juvenil. 

16h30min às 18h – 2º treino adulto e máster.  

 

IMPORTANTE: serão seguidas normas sanitárias referentes ao estado de 

pandemia, como controle de temperatura e uso de álcool gel. Por isso, todos os 

participantes deverão trazer máscaras para utilização durante todo o evento. 

Não será permitida a permanência no local sem utilização da mesma. Também 

não será permitida a presença de público ou acompanhantes.  

 

Qualquer situação não constante no presente ofício será resolvida pela diretoria 

técnica da FCTKD, em consonância com a presidência da instituição.  

 

Sem mais a tratar, declara-se verdadeiro o aqui tratado. 

 

Allan Fabio Siqueira 

Presidente 

 

Alessandra Trevisan 

Diretora Técnica 
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