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Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 2022 (atualizado cronograma 02/03/2022). 

 

Ofício 07/2022. 

Aos filiados à FCTKD®. 

Assunto: CTA – Credenciamento Técnico Anual 2022. 

 

Prezados, 

 

Acontecerá na cidade de São José, nos dias 05 e 06 de março, o CTA 2022. A 

participação neste evento é exigida a todos os técnicos que queiram atuar nos eventos 

competitivos realizados ou organizados pela FCTKD®, inclusive aquele que são em 

parceria com instituições como FESPORTE, FCDU e FCDE, no ano corrente. Além 

disso, trata-se de oportunidade ímpar de aprendizado e absorção de conhecimento a 

todos os interessados. 

 

 Realização:  

- FCTKD®; 

- Dezdan®; 

- TK Pro. 

 Apoio: Prefeitura Municipal de São José – Fundação Municipal de Esporte e 

Lazer. 

 Local: Centro Arena Multiuso de São José 

(https://www.google.com/maps/place/Centro+Arena+Multiuso+de+S%C3%A3

o+Jos%C3%A9/@-27.6016603,-

48.6085105,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa10b0945d3896882!8m2!3d-

27.6016546!4d-48.6085115).   

 Aptos a participar: filiados à FCTKD® com suas obrigações estatutárias em 

dia, nascidos em 2010 ou antes, de todas as graduações. Também aberto aos 

federados em outras federações exclusivamente filiadas à CBTKD.  

Obs.: participantes menores de 18 anos deverão apresentar autorização 

contida no Anexo I deste ofício, devidamente preenchida e com firma 
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reconhecida. A mesma também pode ser baixada no link 

https://fctkd.com.br/formularios/autorizacao-para-participacao-de-menores/.  

 Certificação: todos receberão certificado de participação. 

 Credencial de Técnico: somente para nascidos em 2003 ou antes (19 anos 

ou mais), filiados à FCTKD® e com suas obrigações estatutárias em dia. 

IMPORTANTE: para retirada da mesma no evento é necessário que o 

participante esteja com seu cadastro em ordem no sistema SGF, inclusive com 

foto, sendo esta de rosto, estilo 3x4 (fotos de corpo inteiro ou que não cumpram 

o aqui orientado serão desconsideradas). Necessário também, que a inscrição 

seja realizada antecipadamente e com pagamento dentro dos prazos 

estipulados neste ofício. 

 Carga horária: será utilizado sistema de chamada e a presença do participante 

em todo o evento é fator indispensável à sua certificação. O não cumprimento 

deste acarretará em não recebimento, pelo participante, de certificado e 

credencial. 

 Material necessário: para o dia 06 será obrigatório o uso de dobok padrão 

oficial a todos os participantes conforme normativa disponível no link 

https://fctkd.com.br/banner-principal/normativa-010-2020/.  

 Inscrições: deverão ser realizadas pelos mestres ou professores responsáveis 

através do sistema SGF, dentro dos prazos estipulados no cronograma do 

evento.  

Obs.: filiados à outras federações reconhecidas pela CBTKD, poderão obter 

informações sobre inscrições através do e-mail fctkdadm@gmail.com. 

 Valor das inscrições: 

a) Antecipadas, realizadas via sistema SGF até o dia 01/03 (primeiro de 

março), com pagamento via boleto bancário até o dia 03/03 (três de março): 

R$180,00 (cento e oitenta reais). 

b) No evento, sem desconto, pagamento em dinheiro: R$500,00 (quinhentos 

reais). 

 

CRONOGRAMA: 

 01 de março: último dia para inscrição com desconto, via sistema SGF; 

 03 de março: último dia para pagamento por boleto, com desconto; 
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 05 de março:  

-  9h: credenciamento; 

-  9h30min: início das palestras; 

- 12h: parada para almoço; 

- 13h30min: reinício das palestras; 

- 17h: previsão de encerramento. 

 06 de março:  

- 9h: início do treino técnico; 

- 12h: parada para almoço; 

- 13h30min: retorno; 

- 16h: previsão de encerramento do evento. 

 Obs.: o cronograma poderá ser alterado sem aviso prévio, conforme 

necessidades que possam surgir ao melhor andamento do evento. 

 

 

 

 

Allan Fábio Siqueira 

Presidente da FCTKD® 
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Anexo I 

 

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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