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Resolução 06/2021 

 

 

Assunto: Nomeação de Delegado de Equipe e Técnicos para o Campeonato 

Brasileiro 2021; 

 

 

O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TAEKWONDO, 

no uso de suas atribuições legais, amparado pelo estatuto desta 

entidade, elencado ao art. 4º, inciso I, V, VI, VII, art 6º inciso IV, torna 

público, a nomeação do delegado de equipe, e técnicos que 

representarão a FCTKD no Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2021, 

no Rio de Janeiro. 

 

 

 

CONSDIERANDO as “Notas Explicativas” emitidas pela Confederação Brasileira de 

Taekwondo – CBTKD (em anexos), e para um melhor andamento do Campeonato 

Brasileiro de Taekwondo 2021. 

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos técnicos oficiais desta 

Federação, para um melhor andamento do evento.  

CONSIDERANDO a necessidade de uma preparação prévia, tanto pessoal como de 

logística dos envolvidos. 

 

O presidente da FCTKD, em consulta com o departamento técnico, decide: 

 

NOMEAR a Mestre Alessandra Trevisan como Delegada da Equipe Catarinense. 

 

NOMEAR como Técnicos Oficiais da Seleção Catarinense de Taekwondo: 

Mestre Adílio Alves - D6-581; 

Mestre Alessandra Trevisan - D4-1781; 

Mestre Antônio Jauri da Costa - D4-2706; 

Mestre Erickson Melquiore Busatto De Sousa - D5-2826; 

Mestre Helton Gledson Berthi - D6-2428; 
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Mestre Ronaldo José Gorges - D4-1963; 

Mestre Vandeir Fugazza - D5-3035; 

Professor Luiz Gustavo Truppel - D1-2091. 

 

NOMEAR como Técnicos Secundários da Seleção Catarinense de 

Taekwondo: 

 

Mestre Andre Ribas Borella - D4-1976; 

Mestre Rodrigo Fernando Pfeifer - D4-2785; 

Mestre Volnete Rosimer Fornara - D4-26744; 

Professora Suéllen Schmitz Bittencourt - D3-894; 

Lenoir De Oliveira - D6-2730. 

 

NOMEAR como Fisioterapeuta da Seleção Catarinense de Taekwondo: 

 

Dirceu De Souza Santos - D4-1058. 

 

 

Considera-se assim os acima nomeados. 

AO DELEGADO DA EQUIPE 

 

A Delegada de equipe estará responsável por todo o relacionamento da 

Seleção Catarinense de Taekwondo e FCTKD com a CBTKD. 

Cabe a delegada de equipe, juntamente com o presidente da FCTKD, 

suspender qualquer atleta e técnico que não cumprir os regulamentos da FCTKD e 

CBTKD, ou que não prezem pela ordem e pela ética esportiva. 

 

AOS TÉCNICOS OFICIAIS 

 

Os técnicos oficiais, são todos os técnicos que, através de solicitação prévia a 

FCTKD, trabalharão todos os dias do evento com técnicos da Seleção Catarinense. 

No ultimo dia de competição, a FCTKD pagará a cada técnico oficial, a quantia 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) como ajuda de custo. 
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É dever dos técnicos oficiais fazer relatório de cada luta trabalhada 

individualmente. Esse relatório deve ser entregue imediatamente ao delegado de 

equipe durante o evento. 

 

 

 

AOS TÉCNICOS SECUNDÁRIOS 

 

Os técnicos secundários terão todos os direitos e deveres dos técnicos 

principais, porém sem a obrigatoriedade de estarem todos os dias na competição. São 

técnicos que, por assim desejarem, atuarão poucos dias no evento 

Para esses técnicos, a FCTKD não disponibilizará ajuda de custo. 

 É dever dos técnicos oficiais fazer relatório de cada luta trabalhada 

individualmente. Esse relatório deve ser entregue imediatamente ao delegado de 

equipe durante o evento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de obrigação de todos os nomeados manter a ordem e a ética desportiva, 

além de atendem de prontamente aos atletas que assim solicitarem o seu trabalho de 

entrada em quadra. 

É de obrigação que todos os técnicos nomeados nesta resolução, estejam em 

dia com todas as exigências da CBTKD para a sua atuação, não sendo de 

responsabilidade da FCTKD. 

Esta resolução é válida exclusivamente para atuação no Campeonato Brasileiro 

de Taekwondo 2021.  

Casos omissos a esta Instrução, serão resolvidos pelo Presidente da FCTKD.  

 

Jaraguá do Sul, 12 de novembro de 2021. 

 

 

 

Allan Fabio Siqueira 
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