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Federação Catarinense de Taekwondo 

Jaraguá do Sul, 02 de setembro de 2021 

 

Ofício 72/2021. 

Aos filiados à FCTKD 

Assunto: seletiva estadual para os Jogos Universitários Brasileiros – JUBs  

 

Prezados senhores. 

 

Acontecerá na cidade de Jaraguá do Sul, no dia 06 de setembro, seletiva estadual 

para os JUBs, sendo que o evento nacional será realizado na cidade de Brasília / DF, 

entre os dias 10 a 18 de outubro. 

 

Realização e organização: Federação Catarinense de Taekwondo – FCTKD. 

 

Apoio:   

- Dezdan;  

- Federação Catarinense de Desporto Escolar – FCDU. 

 

Local: Instituto Mestre Allan, Jaraguá do Sul – SC: 

https://www.google.com/maps/place/IMA+-+Instituto+Mestre+Allan/@-26.492838,-

49.0669066,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcd434f44b96e4bff?sa=X&ved=2ahUKEwijnOy1l-

HyAhV9qpUCHXK7CmwQ_BIwCnoECEsQBQ   

 

Aptos a participar:  

✓ Atletas: universitários (deverão apresentar comprovante de frequência no dia da 

seletiva) com graduação mínima de 4º GUB, nascidos entre 1º de janeiro de 1995 

e 31 de dezembro de 2003, interessados em participar dos JUBs. 

✓ Técnicos: credenciados à FCTKD (deverão portar sua credencial CTA 2021). 

Obs. 1: atletas e técnicos devem estar devidamente registrados no sistema SGF, com 

suas obrigações estatutárias em dia junto à FCTKD. 

Obs. 2: o ofício completo do JUBs será disponibilizado pela FCTKD em seu site, 

cabendo a atletas, técnicos e demais interessados se inteirarem do mesmo. O 

regulamento técnico do Taekwondo segue no anexo 1. 
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Modelo de Seleção: a equipe técnica da FCTKD fará a coordenação e observação 

do evento, ficando ao seu cargo definir quem serão os atletas convocados. A decisão 

da equipe técnica da FCTKD é soberana e não caberá questionamento. 

 

Categorias: 

✓ Kyorugui: a partir do 4º Gub, conforme categorias de peso que seguem: 

Obs.: na seletiva não será realizada pesagem dos atletas, sendo que os convocados 

deverão se comprometerem a ajustarem seu peso para o evento nacional. 

  

IMPORTANTE: deverão ser respeitadas normas vigentes de proteção contra o 

contágio por Covid-19, dentre as quais: 

✓ Uso obrigatório de máscara durante todo o evento, sob pena de expulsão a quem 

não respeitar a norma, além de imediata desclassificação; 

✓ Uso de álcool em gel; 

✓ Manutenção do distanciamento social mínimo; 

✓ Uso de seus próprios equipamentos (garrafinha de água, equipamentos de treino 

etc.); 

✓ A presença de público é PROIBIDA, mesmo que sejam pais ou parentes de atletas; 

✓ A alimentação e hidratação dos participantes é de responsabilidade de cada um. 

 

Dobok e protetores individuais: cada atleta deverá trazer seu próprio material de 

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

(obrigatório, sendo facultativo apenas ao atleta que apresentar laudo médico 

especializado comprovando ser prejudicial o uso deste).  
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Protetores eletrônicos: serão utilizados protetores e capacetes eletrônicos 

fornecidos pela organização, homologados pela WT ou CBTKD.  

Obs.: nas categorias onde não é permitido chute na cabeça, cada atleta deverá utilizar 

seu próprio capacete, sendo obrigatoriamente azul ou vermelho, alinhado com a cor 

do colete. 

 

Inscrições: 

✓ Como se inscrever: as inscrições devem ser realizadas exclusivamente através 

do e-mail fctkdadm@gmail.com, até às 12h do dia 04/09/2021. Não serão aceitas 

inscrições fora do prazo, nem realizadas por outro meio que não o e-mail aqui 

apresentado. Neste deverão constar: 

1. Nome completo do atleta;  

2. Graduação (em acordo com o sistema SGF); 

3. Equipe; 

4. Categoria de peso. 

5. Comprovante de pagamento, que deve ser realizado por PIX para o CNPJ 

01.996.692/0001-32, Federação Catarinense de Taekwondo.  

Obs.: a inscrição somente será efetivada após confirmação do pagamento pelo 

setor financeiro da FCTKD. 

✓ Taxa de inscrição: R$100,00.  

Atenção: não serão aceitos pagamentos de inscrições no dia do evento. Inscritos que 

não realizarem o pagamento antecipadamente serão considerados desistentes e 

desclassificados. A FCTKD não fará, em hipótese alguma, ressarcimento de valores. 

Programação: 

• Sábado (04/09): encerramento das inscrições; 

• Segunda (06/09):  

- 10h às 12h: credenciamento e espaço aberto para uso do tatame por atletas e 

técnicos; 

- 12h: pausa para almoço; 

- 13h30min: início da seletiva técnica. 

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

necessidades do evento, devendo técnicos, atletas, mestres, professores e demais 
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interessados consultarem constantemente as publicações da FCTKD para se 

manterem informados. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: a inscrição do atleta outorga, automaticamente, à FCTKD, 

sem necessidade de qualquer outra autorização verbal ou escrita, todos os direitos de 

divulgação sobre a imagem do mesmo (TV, jornais, internet, revistas, cartazes e afins) 

a ser realizada em qualquer tempo, antes, durante ou após o evento, sem nenhuma 

compensação financeira ao inscrito. 

 

 

Allan Fábio Siqueira 

Presidente da FCTKD 
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Anexo 1  
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