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Federação Catarinense de Taekwondo 

Jaraguá do Sul, 02 de julho de 2021 

 

Ofício 31/2021 

Aos filiados à FCTKD 

Assunto: CTA - Credenciamento Técnico Anual 2021 

 

Prezados senhores. 

 

Acontecerá o Credenciamento Técnico Anual - CTA, e para um melhor 

atendimento, sem aglomeração, estaremos atendendo em 4 cidades, resultado do 

edital de chamamento 01/2021: 

 

- Balneário Camboriú, dias 10 e 11; 

- Orleans, dias 17 e 18; 

- Jaraguá do Sul, dias 24 e 25; 

- Porto União, dias 31 e 01.  

 

Trata-se de uma grande oportunidade de aprendizado e absorção de conhecimento a 

todos os interessados. Nestes eventos, será entregue apostila do HTT da CBTKD. 

Uma extensa pesquisa técnica feita pela entidade, traçando novos horizontes do 

aprendizado técnico. 

 

Exigências nas competições: Os técnicos que fizerem o curso do CTA, receberão 

credencial, e poderão atuar em quadra (mediante condições de inscrições de cada 

evento), de acordo com a normativa 06/2020. 

https://fctkd.com.br/banner-principal/normativa-06-2020/ 

 

Realização e organização: Federação Catarinense de Taekwondo - FCTKD. 

 

Apoio:   

- CBTKD; 

- Dezdan; 

- Prefeitura Municipal de Orleans / Secretaria de Esportes; 

- Orleans Tênis Clube; 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
https://fctkd.com.br/banner-principal/normativa-06-2020/
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- Prefeitura de Porto União / DME; 

- Hotel Ópera; 

- Centro Universitário Católica SC – Jaraguá do Sul.  

 

Locais: 

- Balneário Camboriú, EEB Presidente João Goulart, Rua 1500, nº 640, teórico e 

prático (https://www.google.com/maps/place/Eeb+Pres+Joao+Goulart/@-

26.9923241,-48.6354854,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x69ae8d5dc0b9be60!8m2!3d-

26.992405!4d-48.6354172);  

- Orleans Tênis Clube, teórico e prático, Centro de Orleans 

(https://www.google.com/maps/place/ORLEANS+TENIS+CLUBE/@-28.3551697,-

49.290777,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x236c00dba7071a8a!8m2!3d-

28.3551672!4d-49.2907221);  

- Jaraguá do Sul, Centro Universitário Católica SC, teórico 

(https://www.google.com/maps/place/Centro+Universit%C3%A1rio+-

+Cat%C3%B3lica+de+Santa+Catarina+em+Jaragu%C3%A1+do+Sul/@-

26.4673102,-49.113708,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf2864ccc867a7dc1!8m2!3d-

26.4673102!4d-49.113708); e prático com local a definir;  

- Porto União, Hotel Ópera, teórico e prático: Rua Visc. Guarapuava, nº 6, Centro, 

teórico e prático (https://www.google.com/maps/place/Hotel+%C3%93pera/@-

26.2300896,-

51.0834084,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x1722cbe02a57cfb8!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-

26.2300472!4d-51.0834504). 

 

Aptos a participar:  

a) Filiados à FCTKD com suas obrigações estatutárias em dia, independente de 

graduação, com idade mínima de 12 anos (nascidos em 2009 ou antes), sendo 

que menores de 18 anos deverão portar autorização dos pais ou responsáveis 

legais (Anexo I, link https://fctkd.com.br/formularios/autorizacao-para-

participacao-de-menores/).  

b) Federados em outras federações exclusivamente filiadas à CBTKD 

(Confederação Brasileira de Taekwondo), cumprindo a idade supracitada, 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
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devendo os mesmos entrarem em contato diretamente com os canais oficiais 

da FCTKD para solicitar a inscrição. 

c) Outros casos que sejam autorizados pela FCTKD. 

 

Certificação: todos os participantes receberão certificado de participação. A 

credencial técnica, porém, é apenas para os maiores de 18 anos (nascidos em 2003 

ou antes), filiados à FCTKD e que cumpram os itens que seguem: 

a) O participante deve estar com seu cadastro em ordem no sistema SGF, 

inclusive com foto, sendo esta de rosto, estilo 3x4 (fotos de corpo inteiro, 

cobrindo o rosto, com acessórios ou que não cumpram o aqui orientado serão 

desconsideradas).  

b) Para retirada de credencial e certificado no evento, a inscrição deve ser 

realizada   antecipadamente   e com pagamento   dentro   dos   prazos 

estipulados neste ofício. 

c) Para receber a credencial, além de cumprir os itens requisitos já citados, basta 

ao participante a presença em uma das etapas do CTA. Nada impede, porém, 

que alguém participe de mais de uma etapa, desde que se inscreva em todas 

aquelas que lhe interessarem.  

d) O participante maior de 18 anos que estiver presente em mais de uma etapa 

do CTA receberá certificado um certificado por curso, porém, somente uma 

credencial, já que sua utilização valerá para todos os eventos onde for exigida. 

 

Carga horária: é fator indispensável à sua certificação, a presença durante todo o 

curso. Será utilizado sistema de chamada, seja na parte prática ou teórica. O não 

cumprimento deste acarretará em não recebimento, pelo participante, de certificado e 

credencial. 

 

Material necessário: para os momentos de palestra prática, será obrigatório o uso 

de dobok a todos os participantes. 

a)  Dobok: deve seguir os padrões oficiais de acordo com a normativa 08/2019 

da FCTKD (dobok colorido, xadrez  ou camuflado, por exemplo, não se adequa 

a este padrão), disponível no link https://fctkd.com.br/sport-news/normativa-08-

2019-uso-do-dobok/. 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
https://fctkd.com.br/sport-news/normativa-08-2019-uso-do-dobok/
https://fctkd.com.br/sport-news/normativa-08-2019-uso-do-dobok/
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b) Cores das faixas: será aceita a utilização de cores de faixas tanto do padrão 

antigo, como do atual, conforme normativa 03/2021. 

c) Equipamentos de Proteção Individual: todos os participantes deverão utilizar 

máscara, sendo responsáveis por levarem suas próprias, durante todas as 

palestras, sejam teóricas ou práticas; as entidades organizadoras deverão 

disponibilizar álcool 70° para utilização em todos os locais de realização do 

curso. 

d) Equipamento de treino: É recomendável cada participante levar uma raquete 

ou escudo de treino para a aplicação prática.  

 

 

Inscrições: 

 Como se inscrever: as inscrições, independentemente de graduação, devem ser 

realizadas pelos mestres ou professores responsáveis, exclusivamente através do 

sistema SGF, observando-se o cronograma definido neste ofício. Não serão aceitas 

inscrições fora do prazo. Dúvidas sobre a utilização do sistema poderão ser 

sanadas pelo whatsapp (47)99223-2017, ou (47)3512-4243, entre 8h e 17h, de 

segunda a sexta feira, ou e-mail atendimento@fctkd.com.br.  

Obs.: filiados em outras federações da CBTKD deverão solicitar inscrição nos 

contatos supracitados. 

 Prazo: as inscrições de cada etapa se encerram nas terças-feiras anteriores aos 

dias do evento, e deverão ser realizadas até as 23h59min dos dias 06/07 para 

Balneário Camboriú, 13/07 para Orleans, 20/07 para Jaraguá do Sul e 27/07 para 

Porto União. A efetivação das inscrições acontecerá após a confirmação bancária 

dos pagamentos. O não pagamento implica a desqualificação do inscrito ao evento. 

Obs.: os participantes poderão se inscrever em mais de uma etapa do curso ao 

mesmo tempo, e é dever do filiado ficar atento à qual etapa o mesmo está se 

inscrevendo. 

 Lista Prévia de Inscritos: a lista de inscritos será alimentada em tempo real 

através do sistema SGF. Para conferi-la, basta acessar o sistema, o menu “atalhos” 

e o sub menu “inscritos em evento”.  

 Taxa de inscrição:  

a) Antecipadas, com desconto, realizadas via sistema SGF: R$ 150,00; 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
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b) No local do curso, sem desconto, pagamento apenas em dinheiro: R$300,00; 

c) As inscrições serão limitadas, para melhor organização das palestras. 

 Utilização do SGF: mestres e/ou faixas pretas devem efetuar login no sistema SGF 

(dúvidas sobre o login devem ser sanadas junto à FCTKD). Em seguida, seleciona-

se o menu “eventos” e o sub menu “inscrição de alunos”. Qualificando os filtros 

solicitados, seleciona-se todos os nomes dos inscritos. Após isso, deve-se clicar 

em “fechar pacote e gerar boleto”. O sistema irá acrescentar as anuidades e RFCs 

devidos (caso haja anuidades atrasadas) e pedir as confirmações necessárias, que 

deverão ser realizadas. Clica-se novamente em “fechar pacote e gerar boleto” (o 

botão estará verde nesse momento), abrindo uma nova tela com orientações que 

levarão, então, ao boleto. O processo estará completo no momento em que o 

sistema exibir uma mensagem indicando que o mesmo foi enviado ao e-mail do 

usuário que estiver logado. 

 

IMPORTANTE: serão cumpridas normas rígidas de prevenção ao Covid-19, conforme 

legislação vigente, dentre as quais destacam-se: 

 Uso obrigatório de máscara durante todo o evento, sob pena de expulsão do curso 

de quem não respeitar a norma; 

 Uso constante de álcool em gel ou 70°; 

 Manutenção do distanciamento social mínimo exigido; 

 Cada participante deverá utilizar sua própria garrafinha de água; 

 A presença de público estranho ao curso é totalmente PROIBIDA, mesmo que 

sejam pais ou parentes de participantes. 

 Todos os participantes de verão preencher e apresentarem, no local do curso, o 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE SAÚDE constante no Anexo II do presente 

documento (https://fctkd.com.br/formularios/termo-de-responsabilidade-de-

saude/).  

 

Programação dos cursos: 

Etapa 1 – Balneário Camboriú:  

 06/07, terça-feira, encerramento das inscrições; 

 08/07, quinta-feira, encerramento do prazo de pagamento das inscrições; 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
https://fctkd.com.br/formularios/termo-de-responsabilidade-de-saude/
https://fctkd.com.br/formularios/termo-de-responsabilidade-de-saude/
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 09/07, sábado: 8h30min, credenciamento; 9h, início das palestras; 12h, pausa para 

o almoço; 13h30min, retorno para treino prático. 

 10/07, domingo: 8h30min, credenciamento; 09h, início do treino prático; 12h, 

previsão de encerramento. 

Etapa 2 – Orleans:   

 13/07, terça-feira, encerramento das inscrições; 

 15/07, quinta-feira, encerramento do prazo de pagamento das inscrições; 

 17/07, sábado: 8h30min, credenciamento; 09h, início das palestras; 12h, pausa 

para o almoço; 13h30min, retorno para treino prático. 

 18/07, domingo: 8h30min, credenciamento; 09h, início do treino prático; 12h, 

previsão de encerramento. 

Etapa 3 – Jaraguá do Sul:  

 20/07, terça-feira, encerramento das inscrições; 

 22/07, quinta-feira, encerramento do prazo de pagamento das inscrições; 

 24/07, sábado: 8h30min, credenciamento; 09h, início das palestras; 12h, pausa 

para o almoço; 13h30min, retorno para treino prático. 

 25/07, domingo: 8h30min, credenciamento; 09h, início do treino prático; 12h, 

previsão de encerramento. 

Etapa 4 – Porto União: 

 27/07, terça-feira, encerramento das inscrições para Porto União; 

 29/07, quinta-feira, encerramento do prazo de pagamento das inscrições para Porto 

União;  

 31/07, sábado: 8h30min, credenciamento; 09h, início das palestras; 12h, pausa 

para o almoço; 13h30min, retorno para treino prático. 

 01/08, domingo: 8h30min, credenciamento; 09h, início do treino prático; 12h, 

previsão de encerramento. 

 

 

 

Allan Fábio Siqueira 

Presidente da FCTKD 

  

http://www.fctkd.com.br/
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Anexo I 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

(Não serão aceitas autorizações assinadas na hora pelo técnico) 

 

Evento / Curso / Treinamento: __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Data(s): _______________________________________________________ 

 

Eu (pai ou responsável) ______________________________________________, 

RG nº _______________________, CPF nº _______________________________,  

Respondendo pelo menor: 

Nome:_____________________________________________________________, 

RG nº _______________________, CPF nº _______________________________,  

  

Autorizo o mesmo a participar do evento / curso / treinamento acima descrito, na(s) 

data(s) acima especificada(s). Sou inteiramente responsável pela integridade física do 

menor mencionado, isentando a Federação Catarinense de Taekwondo, os 

organizadores e apoiadores do evento / curso / treinamento de toda e qualquer 

responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer dentro das atividades e do 

transporte para o mesmo. Outorgo todos os direitos de divulgação sobre a imagem do 

menor acima nomeado para divulgação em mídia de qualquer espécie ou natureza, a 

ser realizada em qualquer tempo antes, durante ou após a realização do evento / curso 

/ treinamento, sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessário, para 

tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

_______________________________, ____ de ___________________ de 2021. 

  

http://www.fctkd.com.br/
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Anexo II 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE SAÚDE 

 

1. Nome: ____________________________________________________________ 

2. CPF: _____________________________________________________________ 

3. Clube/Academia:____________________________________________________ 

4. Pais ou responsáveis* (para menores de 18 anos): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Competição/Evento/Treinamento: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Atesto que as seguintes declarações são verdadeiras (marque com X as opções 

verdadeiras) 

 

a. (  ) Não apresentei os sintomas de temperatura corporal acima de 37,5 ° C, 

tosse, dor de garganta, dor muscular ou articular de início não relacionada ao 

treinamento, dor de cabeça, falta de ar, náusea ou vômito, diarreia, perda de 

paladar ou olfato, secreção nasal/espirros, fadiga de início recente sem causa 

conhecida nos últimos 14 dias 

 

b. (    ) Completei a quarentena por 14 dias, de acordo com as diretrizes de retorno 

seguro da CBTKD e com as diretrizes de retorno a competição para prevenção 

do COVID19, para participar desta competição 

 

c. (   ) Nas últimas 4 semanas, não há ninguém em minha casa ou minha equipe 

que tenha tido contato com alguém com possível ou confirmada infecção por 

Covid-19.  

 

d. (   ) Não há ninguém na minha casa que tenha sintomas sugerindo infecção por 

Covid-19.  

 

http://www.fctkd.com.br/
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e. (   ) Eu discuti sobre este evento / competição / treinamento com meu treinador 

e médico da equipe (e/ou responsáveis) que me liberaram para participar do 

mesmo.  

 

7. Reconheço que devo consultar o médico da equipe e/ou o médico local o mais 

rápido possível para obter aconselhamento e instruções para Covid-19 e tratamento 

de quaisquer sinais ou sintomas sugerindo infecção ou diagnóstico confirmado de 

Covid-19 antes de retornar a qualquer treinamento, competição ou evento.  

 

(   ) Sim, estou ciente  

(   ) Não, não concordo 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do atleta ou responsável legal. 

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

