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Federação Catarinense de Taekwondo 

Essa, é a minha Federação! 

 
Jaraguá do Sul, 01 de junho de 2021. 

 

Regulamento de Poomsae para Faixas Pretas FCTKD 2021. 

 

O presente regulamento tem por objetivo definir critérios para as competições de 

Poomsae de Faixas Pretas realizadas pela FCTKD em 2021. 

 

Art. 1º. Serão seguidas as regras gerais da Word Taekwondo – WT. Para categorias 

inexistentes no sistema WT, valerá o presente regulamento. 

 

Art. 2º. A participação de qualquer atleta nos eventos realizados pela FCTKD fica 

condicionada ao seu cadastro no sistema SGF (sistema de banco de dados e gestão 

da FCTKD), além de estar com suas obrigações estatutárias em dia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: nos eventos, os atletas terão que apresentar suas carteirinhas 

digitais, através do aplicativo da FCTKD, o mesmo estando disponível para Android e 

IOS no Google Play e App Store, respectivamente. Maiores informações no site da 

FCTKD (www.fctkd.com.br). 

 

Art. 3º. A comprovação de graduação dos atletas será única e exclusivamente 

realizada pelo sistema SGF, de modo que sua participação em evento realizado pela 

FCTKD fica condicionada ao seu cadastro positivo no mesmo. Qualquer retificação 

deverá ser solicitada à FCTKD, anteriormente à sua inscrição em determinado evento 

(mestres, técnicos e atletas devem atentar-se aos prazos), mediante apresentação de 

certificado válido (emitido pela FCTKD ou CBTKD) e registro do referido atleta no 

sistema SGF. Reserva-se à FCTKD o direito de solicitar qualquer documento que 

achar necessário para atualização e reconhecimento de graduação. 

 

Art. 4º. Categorias por idade:  
 

DIVISÃO FAIXA ETÁRIA NASCIDOS ENTRE: 

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

Cadete (Sub 14) 12 a 14 anos 2007 e 2009 
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Júnior (Sub17) 15 a 17 anos 2004 e 2006 

Até 30 anos (18+) 18 a 30 anos 1991 e 2003 

Até 40 anos (31+) 31 a 40 anos 1981 e 1990 

Até 50 anos (41+) 41 a 50 anos 1971 e 1980 

Até 60 anos (51+) 51 a 60 anos 1961 e 1970 

Até 65 anos (61+) 61 a 65 anos 1956 e 1960 

Acima de 65 anos (65+) 66 anos e acima Até 1955 

 
Art. 5º. Categorias por Naipe: 

1. Individual feminino reconhecido; 

2. Individual masculino reconhecido; 

3. Pares (1 competidor masculino + 1 competidor feminino) reconhecido; 

4. Individual feminino FreeStyle; 

5. Individual masculino FreeStyle. 

 

Art. 6º. Poomsaes por divisão, nas categorias “reconhecido”, individual e pares: 

1. Infantil e Cadete: 

• Taegeuk 4º, Sah Jang; 

• Taegeuk 5º, Oh Jang; 

• Taegeuk 6º, Yuk Jang; 

• Taegeuk 7º, Tchil Jang; 

• Taegeuk 8º Pahl Jang; 

• Koryo. 

2. Júnior: 

• Taegeuk 4º, Sah Jang; 

• Taegeuk 5º, Oh Jang; 

• Taegeuk 6º, Yuk Jang; 

• Taegeuk 7º, Tchil Jang; 

• Taegeuk 8º Pahl Jang; 

• Koryo; 

• Keumgang. 

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 89258-100 

www.fctkd.com.br – contato@fctkd.com.br 
     (47)3512-4243          (47)99699-0356 

   

Federação Catarinense de Taekwondo 

Essa, é a minha Federação! 

3. Até 30 anos, até 40 anos, até 50 anos, até 60 anos, até 65 anos, acima de 65 

anos: 

• Taegeuk 5º, Oh Jang; 

• Taegeuk 6º, Yuk Jang; 

• Taegeuk 7º, Tchil Jang; 

• Taegeuk 8º Pahl Jang; 

• Koryo; 

• Keumgang. 

 

Art. 7º. A FCTKD pode, a qualquer momento, solicitar o documento de identificação 

com foto do atleta para a comprovação de idade. A não apresentação deste acarretará 

em imediata desclassificação do atleta da competição. 

 

Art. 8º. Atletas menores de idade, para competirem em evento realizado pela FCTKD, 

deverão OBRIGATORIAMENTE apresentar autorização dos pais ou responsáveis, 

com cópia anexa de documento de identificação destes, seguindo modelo disponível 

do site da FCTKD (https://fctkd.com.br/formularios/autorizacao-para-participacao-de-

menores/) ou ofício do evento. Não serão aceitas autorizações assinadas pelo técnico, 

nem disponibilizadas autorizações no local do evento, sendo DESCLASSIFICADO o 

atleta que não apresentar este documento. 

Art. 9º. Sistema de competições - Poomsae Reconhecido: as competições serão 

organizadas de acordo com idade e naipe dos atletas (art. 3º e 4º), sendo que cada 

competidor deverá realizar dois poomsaes sorteados no congresso técnico de cada 

evento, entre aqueles elencados no art. 5º deste regulamento. O vencedor será o 

atleta que obtiver a maior média calculada a partir das notas dos dois poomsaes, que 

deverão ser apresentados consecutivamente. 

PARÁGRAFO ÚNICO: em caso de empate, o vencedor será o competidor que obtiver 

mais pontos no quesito “apresentação”. Persistindo o empate, será declarado 

vencedor o competidor que obtiver a maior somatória de pontos (total de pontos de 

todos os juízes, incluindo os pontos mais altos e mais baixos). Se ainda persistir o 

empate, uma revanche deverá ser realizada para determinar o vencedor, ficando sob 

responsabilidade da arbitragem decidir qual Poomsae deverá ser realizado. 
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Art. 10º. Sistema de competições - Poomsae FreeStyle: o Poomsae Estilo Livre é 

executado baseado nas técnicas de taekwondo com composição de música e 

coreografia. Cada execução deve ser composta por técnicas de ataques e defesas do 

taekwondo, com 60% de técnicas de pé e 40% de técnicas de mão.  

 

Art. 11º. Critérios para pontuação: 
 

a) Poomsae Reconhecido: 

 

b) Poomsae FreeStyle:  
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Art. 12º. Cada entidade e/ou academia poderá participar com qualquer número de 

atletas por categoria, devendo respeitar as exigências de divisões apresentadas no 

presente ofício. 

Obs.: o atleta W.O. deverá apresentar seu poomsae normalmente, sob pena de 

desclassificação caso não o apresente ou o faça abaixo de um padrão mínimo a ser 

avaliado pelos árbitros. 

 

Art. 13º. O dobok a ser utilizado em competições deverá obedecer o padrão disposto 

nas normativas que regulam o uso do dobok, publicada no site da FCTKD (menu 

“Sobre Nós”, submenu “Normativas”). Para faixas pretas, somente poderão competir 

com dobok gola “y” preta. 

 

Art. 14º. Ranking Estadual - a pontuação para formação do mesmo seguirá o seguinte 

critério: 

 

§ 1º. A definição da diferença de pontuação no ranking estadual é de 60% da 

colocação anterior. 

§ 2º. A FCTKD ainda poderá Chancelar eventos Abertos (Opens) valendo pontos no 

ranking estadual, com peso de 5 pontos para o 1º lugar e as outras colocações 

obedecendo ao parágrafo anterior. 

§ 3º. A pontuação do atleta da Copa SC, contará 30% dos pontos para a o ranking do 

próximo ano 

 

Art. 15º. Este regulamento está sujeito a alterações, sem aviso prévio e a qualquer 

tempo, em caso de necessidade específica ou mudanças nas regras estipuladas pela 

FCTKD. É de responsabilidade dos mestres, técnicos e atletas filiados à FCTKD 
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consultarem periodicamente os regulamentos e normativas da entidade.  

 

Art. 16º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Técnico da 

Federação Catarinense de Taekwondo ou pelo presidente da entidade. 

 

 

 

 

Allan Fabio Siqueira 

Presidente da FCTKD 

 

 

 

 

Loriane Jolembeck 

Coordenadora de Poomsae da FCTKD 
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