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Jaraguá do Sul, 19 de janeiro de 2022. 

 

Ofício 01/2022. 

Aos filiados à FCTKD®. 

Assunto: Seletiva Estadual Gymnasiade 

 

Prezados senhores. 

 

Acontecerá na cidade de Jaraguá do Sul, no dia 30 de janeiro, a Seletiva Estadual 

Gymnasiade, conforme segue no presente ofício. 

 

Realização: Federação Catarinense de Taekwondo – FCTKD®.  

 

Apoio: Dezdan®. 

  

Local: EEB Prof José Duarte Magalhães.  

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B030'44.0%22S+49%C2%B007'16.1%

22W/@-26.5123796,-

49.1216111,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9cff0661ec8e1aa8!8m2!3d-

26.5122242!4d-49.121151?hl=pt-BR 

 

Aptos a participar:  

✓ Estudantes / Atletas: nascidos nos anos 2004, 2005 e 2006, devidamente 

registrados no sistema SGF da FCTKD®, com graduação mínima de 4º GUB. 

Obs.: é indispensável que os mestres, técnicos e atletas confiram o ofício da 

competição nacional (Anexo I), para que, se classificados, estejam aptos. 

✓ Técnicos: credenciados no CTA – Credenciamento Técnico Anual 2021 da 

FCTKD®, devendo, também, realizarem sua inscrição no sistema SGF. 

Obs. 1: durante o evento, deverão utilizar a credencial do CTA para os acessos.  

Obs. 2: para acessarem a quadra, os técnicos deverão vestir roupa social, ou agasalho 

esportivo completo, ou calça de agasalho e camiseta, além de calçado fechado. Não 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
https://www.google.com/maps/place/26%C2%B030'44.0%22S+49%C2%B007'16.1%22W/@-26.5123796,-49.1216111,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9cff0661ec8e1aa8!8m2!3d-26.5122242!4d-49.121151?hl=pt-BR
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será permitido o uso de bonés, regatas, chinelos, bermudas, camisetas com 

mensagens ofensivas ou políticas, ou semelhantes aos aqui citados. 

 

Método de competição – KYORUGUI: chaves com eliminatória simples (não haverá 

disputa de 3º lugar), nas seguintes categorias de peso: 

 

 

Método de competição – POOMSAE: sistema de corte (atribuição de nota), com 

disputas nos naipes masculino individual, feminino individual, e duplas. 

Obs. 1: para competirem em duplas, os atletas deverão se inscreverem normalmente 

no sistema SGF. Posteriormente, deverão enviar e-mail de confirmação com os 

nomes completos dos componentes da dupla para poomsae.fctkd@gmail.com, 

respeitando programação contida no presente ofício. Sua inscrição somente será 

confirmada se for realizada no sistema SGF e no e-mail citado. 

Obs. 2: as duplas não precisam ser montadas com atletas de uma mesma academia, 

clube ou associação. Porém, cada atleta só poderá competir por uma única dupla. 

 

Árbitros: a diretoria de arbitragem da FCTKD®, fica responsável pela convocação 

dos árbitros que, para atuarem, devem ter feito curso de arbitragem organizado pela 

FCTKD®, ou CBTKD. 

 

Regras de Competição: regras da WT (World Taekwondo).  

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
mailto:poomsae.fctkd@gmail.com
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Premiação:  

✓ Individual: medalhas para os 3 (três) primeiros colocados. 

 

Dobok e protetores individuais: são de responsabilidade dos atletas, sendo 

antebraço, perna, genital (masculino e feminino obrigatórios), luva e bucal, de marcas 

homologadas pela FCTKD® ou CBTKD; meias eletrônicas Dezdan ou Daedo. 

 

Protetores eletrônicos: serão utilizados protetores eletrônicos de tórax, fornecidos 

pela organização, homologados pela WT ou CBTKD. 

 

Inscrições: 

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

realizadas pelos mestres ou professores faixas pretas responsáveis, 

exclusivamente através do sistema SGF, observando-se o cronograma definido 

neste ofício. Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

✓ Prazo: as inscrições deverão ser realizadas até as 23h59min do dia 25/01 (terça-

feira). 

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

através do sistema SGF. Para conferi-la, basta acessar o site da FCTKD®, o menu 

“FILIADOS” e o sub menu “INSCRITOS EM EVENTO”, link: 

http://syssport.herokuapp.com/#/events. 

✓ Alterações ou ajustes de Pesos:  poderão ser solicitados somente pelos mestres 

ou técnicos responsáveis pelos atletas, no whats oficial da FCTKD®, (47)99699-

0356, somente até às 16h do dia 26/01 (quarta-feira). É imprescindível que mestres 

e técnicos fiquem atentos ao seu e-mail cadastrado no sistema SGF. Através dele, 

receberão relatórios das inscrições realizadas, de acordo com o login de quem as 

realizou. 

✓ Valores:  

- Kyorugui: R$180,00; 

- Poomsae: R$150,00; 

- Técnicos: R$20,00; 

- Alterações ou ajustes de pesos conforme parágrafo supracitado: R$100,00. 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
http://syssport.herokuapp.com/#/events
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✓ 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 competidores. Após isso, deve-

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

e RFCs (Registros de Faixa Colorida) devidos 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. 

 

Documentos exigidos dos atletas (para atletas de kyorugui, no ato da pesagem; 

para atletas de poomsae, antes do início das competições): 

✓ Termo de Responsabilidade de Saúde devidamente preenchido (Anexo II); 

✓ Autorização para participação de menores, com firma reconhecida em cartório 

(Anexo III); 

✓ Comprovante de frequência escolar atualizado. 

 

PESAGEM RANDÔMICA: devido ao não fornecimento de alojamento, a programação 

do evento será concentrada em 01 só dia. No entanto, haverá pesagem no sábado, 

29/01, para os atletas que queiram. Devido a isso, a lista dos sorteados da randômica 

será publicada no Facebook da FCTKD®, na madrugada do dia 30/01. Atletas 

sorteados que não pesarem no sábado, 29/01, ficam dispensados da randômica, 

porém, deverão fazer sua pesagem oficial no dia 30/01, conforme cronograma que 

segue. Já aqueles que pesarem no sábado e forem sorteados à randômica, deverão 

realizá-la, conforme cronograma que segue.  

 

Programação do evento: 

• Terça-feira (25/01):  

- Encerramento das inscrições; 

- Prazo final para envio, pelas duplas participantes do poomsae, de sua 

confirmação ao e-mail poomsae.fctkd@gmail.com.    

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
mailto:poomsae.fctkd@gmail.com
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• Quarta-feira (26/01): publicação da lista prévia de inscritos; prazo final para 

eventuais ajustes de pesos; 

• Quinta-feira (27/01): prazo final para pagamento das inscrições; 

• Sábado (29/01), 16h às 17h: pesagem masculino e feminino, no local do evento; 

• Domingo (30/01):  

- 08h: congresso técnico; 

- 08h: pesagem randômica de todas as categorias; 

- 08h às 09h: pesagem opcional para quem não pesou no sábado; 

- 09h: início das competições de poomsae. 

Obs.: esta programação poderá sofrer ajustes, cabendo aos mestres, técnicos e 

atletas ficarem atentos às publicações nos canais oficiais da FCTKD®. 

 

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® 

 

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

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE SAÚDE 

 

1. Nome: __________________________________________________________________ 

2. CPF: ___________________________________________________________________ 

3. Clube/Academia:__________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________ 

5. Competição/Evento: _______________________________________________________ 

 

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.  

e. (   ) Eu discuti sobre esta competição com meu treinador e médico da equipe (e/ou 

responsáveis) que me liberaram para participar desta competição.  

 

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 ou competição.  

(   ) Sim, estou ciente  

(   ) Não, não concordo 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do atleta ou responsável legal. 

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

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

(Somente serão aceitas autorizações com firma reconhecida em cartório) 

 

Evento: _______________________________________________________ 

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 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 de toda e qualquer responsabilidade por acidentes que venham 

a ocorrer dentro das atividades e do transporte para esse evento. 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 o evento, sem nenhuma compensação financeira, sendo 

desnecessário, para tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável. 

 

 

_______________________________, ____ de ___________________ de 2022. 
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