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Federação Catarinense de Taekwondo 

Jaraguá do Sul, 19 de agosto de 2021 

(atualizado em 28 de setembro de 2021) 

 

Ofício 62/2021 

Aos filiados à FCTKD 

Assunto: Curso Estadual de Arbitragem 2021 

 

Prezados senhores. 

Acontecerá em Santa Catarina o Curso Estadual de Arbitragem, e para um 

melhor atendimento, sem aglomeração, estaremos atendendo em 3 cidades, 

resultado do edital de chamamento 002/2021: 

 

- Jaraguá do Sul, dia 04 de setembro; 

- Porto União, dia 09 de outubro; 

- São Ludgero, dia 23 de outubro; 

 

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

todos os interessados.  

 

Exigências nas competições: conforme o art. 14º da normativa 05/202, todo 

candidato que pleitear o 1º dan, maior de 15 anos, deverá obrigatoriamente participar 

do curso de arbitragem promovido pela FCTKD como pré-requisito. 

https://fctkd.com.br/noticias-recentes/normativa-05-21-regulamento-de-exame-de-

faixa-preta-ate-3-dan/  

 

Realização e organização: Federação Catarinense de Taekwondo - FCTKD. 

 

Apoio:   

- CBTKD; 

- IMA – Instituto Mestre Allan; 

- Associação Sul Catarinense De Taekwondo; 

- Associação Planalto Norte; 
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Locais: 

- Jaraguá do Sul, Instituto Mestre Allan, Rua Campo Alegre, 80 

(https://www.google.com/maps/place/IMA+-+Instituto+Mestre+Allan/@-26.4928332,-

49.0690953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94de95161b92068b:0xcd434f44b96e

4bff!8m2!3d-26.4928381!4d-49.0669151);  

 

- Porto União, Associação Planalto Norte, Rua Marechal Deodoro, 81 

(https://www.google.com/maps/place/R.+Mal.+Deodoro,+81+-+Vice-

King,+Uni%C3%A3o+da+Vit%C3%B3ria+-+PR,+89400-000/@-26.2618427,-

51.0998601,3a,89.9y,131.97h,90.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDf0Yyoz5e6o-

4IfXWdUk3w!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x94e689f441f2675f:0x747eb3767ab9

c1b4!8m2!3d-26.262031!4d-51.0997124);  

 

- São Ludgero, Ginásio Lino Philippi, Rua 7 de Setembro São Ludgero, SC 

(https://www.google.com.br/maps/place/Gin%C3%A1sio+Municipal+de+Esportes+Li

no+Philippi/@-28.3270954,-

49.1837598,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x952111935d8a24ef:0xeff30951aeb95

748!8m2!3d-28.3271007!4d-49.1813838) 

 

Aptos a participar:  

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

graduação ou idade, 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), 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.  
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Carga horária: é fator indispensável à sua certificação, a presença durante todo o 

curso. Será utilizado sistema de chamada. O não cumprimento deste acarretará em 

não recebimento, pelo participante, de certificado. 

 

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 31/08 para 

Jaraguá do Sul, 05/10 para Porto União e 19/10 para São Ludgero. 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) Realizadas via sistema SGF, com taxa de R$30,00; 

b) 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 

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

 

Programação dos cursos 

Etapa 1 – Jaraguá do Sul:  

• 31/08, terça-feira, encerramento das inscrições; 

• 02/09, quinta-feira, encerramento do prazo de pagamento das inscrições; 

• 04/09, sábado: 8h30min credenciamento; 9h início das palestras; 12h pausa para 

o almoço; 13h30min retorno; 16h treino prático; 17h previsão de encerramento. 

 

Etapa 3 – Porto União:  

• 05/10, terça-feira, encerramento das inscrições; 

• 07/10, quinta-feira, encerramento do prazo de pagamento das inscrições; 

• 09/10, sábado: 8h30min credenciamento; 9h início das palestras; 12h pausa para 

o almoço; 13h30min retorno; 16h treino prático; 17h previsão de encerramento. 
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Etapa 4 – São Ludgero: 

• 19/10, terça-feira, encerramento das inscrições; 

• 21/10, quinta-feira, encerramento do prazo de pagamento das inscrições; 

• 23/10, sábado: 8h30min credenciamento; 9h início das palestras; 12h pausa para 

o almoço; 13h30min retorno; 16h treino prático; 17h previsão de encerramento. 

 

 

 

Allan Fábio Siqueira 

Presidente da FCTKD 
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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. 
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