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Federação Catarinense de Taekwondo 

 

Jaraguá do Sul, 26 de outubro de 2021. 

 

Ofício 96/2021 

À FESPORTE 

Assunto: proposta de cronograma dos Joguinhos Abertos SC e OLESC. 

 

Joguinhos Abertos SC: 

• Quarta-feira (03/11): 

- 16h às 17h30min: pesagem oficial das categorias que lutam na quinta feira, 04/11.  

- 18h congresso técnico (Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Caçador, Rua 

Curitibanos, nº 600, Centro).  

• Quinta-feira (04/11):  

- 08h: pesagem randômica; 

- 08h: início das competições de poomsae masculino e feminino; 

- 09h: início das competições de kyorugui feminino até 44kg, até 49kg e até 55kg. 

- 16h às 17h30min: pesagem oficial das categorias que lutam na sexta feira, 05/11. 

• Sexta-feira (05/11):  

- 08h: pesagem randômica; 

- 09h: início das competições de kyorugui feminino até 63kg e mais de 63kg; e 

masculino até 48kg. 

- 16h às 17h30min: pesagem oficial das categorias que lutam no sábado, 06/11. 

• Sábado (06/11):  

- 08h: pesagem randômica; 

- 09h: início das competições de kyorugui nas categorias masculino de 55kg e 63kg. 

- 16h às 17h30min: pesagem oficial das categorias que lutam no domingo, 07/11. 

• Domingo (07/11):  

- 08h: pesagem randômica; 

- 09h: início das competições de kyorugui masculino até 73kg e mais de 73kg. 

 

OLESC: 

• Quarta-feira (03/11): 

- 16h às 17h30min: pesagem oficial das categorias que lutam na quinta feira, 04/11.  
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- 18h congresso técnico (Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Caçador, Rua 

Curitibanos, nº 600, Centro).  

• Quinta-feira (04/11):  

- 08h: pesagem randômica; 

- 14h: início das competições de poomsae masculino e feminino; 

- 14h: início das competições de kyorugui feminino até 44kg, até 49kg e até 55kg. 

- 16h às 17h30min: pesagem oficial das categorias que lutam na sexta feira, 05/11. 

• Sexta-feira (05/11):  

- 08h: pesagem randômica; 

- 14h: início das competições de kyorugui feminino até 63kg e mais de 63kg; e 

masculino até 48kg. 

- 16h às 17h30min: pesagem oficial das categorias que lutam no sábado, 06/11. 

• Sábado (06/11):  

- 08h: pesagem randômica; 

- 14h: início das competições de kyorugui masculino até 55kg e até 63kg. 

- 16h às 17h30min: pesagem oficial das categorias que lutam no domingo, 07/11. 

• Domingo (07/11):  

- 08h: pesagem randômica; 

- 14h: início das competições de kyorugui masculino até 73kg e mais de 73kg. 

 

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

necessidades do evento, devendo técnicos, atletas, mestres, professores e demais 

interessados consultarem constantemente as publicações da FCTKD e FESPORTE 

para se manterem informados. 

 

Atenciosamente 

 

 

Allan Fábio Siqueira 

Presidente da FCTKD  
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