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Jaraguá do Sul, 12 de abril de 2022  

(Atualizado em 03/05/2022) 

 

Ofício 29/2022. 

Aos filiados à FCTKD®. 

Assunto: Campeonato Catarinense de Taekwondo.  

 

Prezados senhores. 

 

Acontecerá na cidade de Chapecó, nos dias 14 e 15 de maio, o Campeonato Catarinense 

2022. Uma oportunidade ímpar para os atletas pontuarem no ranking estadual e comporem a 

Seleção Catarinense de Taekwondo. 

 

Realização: Federação Catarinense de Taekwondo - FCTKD. 

 

Organização: Associação Chapecoense de Taekwondo. 

 

Apoio:   

- Dezdan; 

- Prefeitura Municipal de Chapecó.  

 

Local: Ginásio de Esportes Geraldo Moura (R. Tomé de Sousa, 1026 - Bela Vista, Chapecó 

- SC, 89.804-070).  

 

Aptos a participar: atletas e técnicos filiados, devidamente registrados no sistema SGF, com 

suas obrigações estatutárias em dia junto à FCTKD. 

 

Categorias de competição: 

✓ Kyorugui: à partir do infantil, todas as graduações. Os regulamentos para formação da 

Seleção Catarinense, bem como às graduações de atletas para participação em eventos 

nacionais devem ser consultadas no link: https://fctkd.com.br/banner-principal-

2022/regulamento-de-faixas-pretas-2/. Demais regulamentos da FCTKD podem ser 

consultados no link https://fctkd.com.br/category/regulamentos-2022/.  

Obs.: haverá categoria mirim na forma de festival, em categoria única, com inscrições via 

sistema SGF. 

✓ Poomsae: faixas coloridas individual; faixas pretas individual e freestyle; masculino e 

feminino. Os 2 (dois) poomsaes reconhecidos serão definidos pela direção geral do evento 
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no congresso técnico; o poomsae estilo livre deverá ter duração entre 60s e 70s, com plano 

de desempenho e música escolhida entregues, no congresso técnico, à direção geral do 

evento. Os regulamentos de poomsae da FCTKD podem ser consultados no link: 

https://fctkd.com.br/category/regulamentos-2022/.  

Obs.: atletas menores de idade deverão, obrigatoriamente, apresentarem autorização dos 

pais ou responsáveis (Anexo I) para competir, no ato da pesagem (kyorugui) ou antes de 

entrarem no tatame (poomsae). A FCTKD não fará impressão do documento no evento, sendo 

que cada participante é responsável por trazer o seu, impresso e assinado. 

 

Técnicos: para terem acesso à quadra, deverão fazer inscrição no sistema SGF e 

apresentarem a credencial do CTA para acesso à área de competição. Para realizarem a 

inscrição, deverão estar em dia com suas atribuições estatutárias junto à FCTKD e terem 

idade mínima de 18 anos.  

Obs.: para acessarem à área de competição, os técnicos deverão vestir roupa social, ou 

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

será permitido o uso de bonés, regatas, chinelos, bermudas, camisetas com mensagens 

ofensivas ou políticas, ou semelhantes aos aqui citados. 

 

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).  

 

Método de competição, Kyorugui: chaves com eliminatória simples (não haverá disputa de 

3º lugar). 

 

Método de competição, Poomsae individual e freestyle: serão atribuídas notas a todos os 

inscritos de cada categoria, definindo sua colocação. Receberão medalha o 1º, o 2º e o 3º 

colocados.  

 

Premiação:  

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

✓ Geral: troféu para as 03 primeiras equipes. 

 

Pontuação para classificação geral por equipes: 

✓ Ouro: 13 pts; 
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✓ Prata: 08 pts; 

✓ Bronze: 05 pts. 

Obs.: participantes do festival não pontuam por equipe. 

 

Dobok e protetores individuais: cada atleta deverá trazer seu próprio material de 

competição: antebraço, perna, genital (masculino e feminino obrigatórios), luva e bucal.  

 

Protetores eletrônicos: serão utilizados protetores de tórax e capacetes eletrônicos 

fornecidos pela organização, homologados pela WT ou CBTKD.  

Obs. 1: nas categorias onde não é permitido chute na cabeça, cada atleta deverá utilizar seu 

próprio capacete, sendo obrigatoriamente azul ou vermelho, alinhado com a cor do colete. 

Obs. 2: nas competições com sistema Daedo, somente serão aceitas meias eletrônicas 

Daedo ou Dezadan. 

 

Inscrições: 

✓ Como se inscrever: as inscrições, independentemente de graduação ou idade, 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. 

✓ Prazo: as inscrições deverão ser realizadas até as 23h59min do dia 09/05 (segunda-feira), 

com pagamento por boleto bancário até o dia 11/05 (quarta-feira), os mesmos não sendo 

aceitos após essa data. A efetivação das inscrições acontece após a confirmação bancária 

dos pagamentos. O não pagamento implica a desclassificação do atleta. 

✓ Lista 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”. Além disso, as inscrições serão enviadas automaticamente, pelo sistema SGF, 

ao e-mail do cadastro de quem as tiver realizado (em seu login e senha). 

Obs.: após o lançamento da lista prévia de inscritos, com pesos e categorias, somente 

serão aceitos pedidos de alterações nas inscrições mediante pagamento de taxa de 

R$100,00, dentro do prazo apontado na programação do evento, constante neste ofício. 

✓ Taxas de inscrição:  

• Kyorugui, categorias de faixa preta: R$ 180,00; 

• Kyorugui, categorias de faixa colorida, antecipado, até 04/05: R$56,00; 

• Kyorugui, categorias de faixa colorida, a partir de 05/05: R$70,00; 

• Poomsae faixa preta: R$ 150,00; 

• Poomsae faixa colorida, antecipado, até 04/05: R$56,00; 
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• Poomsae faixa colorida, a partir de 05/05: R$70,00. 

• Festival (mirim): antecipado, até 04/05, R$56,00. 

• Festival (mirim): a partir de 05/05, R$70,00. 

• Técnicos: R$ 10,00 (simbólico).  

Atenção: não serão aceitos pagamentos de inscrições no dia do evento. Inscritos com 

boletos não pagos antecipadamente serão considerados desistentes e desclassificados.   

✓ 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 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. 

 

Programação do evento: 

• Segunda-feira (09/05): encerramento das inscrições; 

• Terça-feira (10/05): lançamento da lista prévia de inscritos; 

• Quarta feira (11/05), 17hs: último prazo para solicitações de alterações nas inscrições já 

realizadas (não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, novas inscrições); 

• Quarta-feira (11/05): último dia para pagamento do boleto de inscrição. 

• Sexta-feira (13/05):  

- 16h às 18h: pesagem oficial do kyorugui – categorias de faixas pretas; 

- 19h: congresso técnico. 

• Sábado (14/05):  

- 08h: Pesagem Randômica de todas as categorias de faixas pretas; 

- 09h: início das competições de poomsae faixas pretas masculino, feminino e duplas; 

- 09h: início das competições de kyorugui – categorias de faixas pretas (todos os pesos); 

- 12h: previsão de parada para almoço, dependendo do andamento do evento; 

- 13h30min: previsão de reinicio das competições; 

- 16h às 18h: pesagem oficial do kyorugui – categorias de faixas coloridas. 

• Domingo (15/05):  

- 8h: Pesagem de faixas coloridas; 

- 9h: Início do festival; 
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- 9h: início das competições de poomsae faixas coloridas masculino, feminino e duplas; 

- 9h: início das competições de kyorugui – categorias de faixas coloridas (todos os pesos); 

- 12h: previsão de parada para almoço, dependendo do andamento do evento; 

- 13h30min: previsão de reinicio das competições. 

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 para se manterem informados. 

 

Alojamento: serão disponibilizadas 100 vagas, com custo de R$15,00 referente à taxa de 

limpeza. Os interessados deverão trazer roupas de cama. Reservas com Diana (49) 99902-

9154. 

 

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 
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Anexo I 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

(Não serão aceitas autorizações assinadas na hora pelo técnico) 

 

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. 

 

  

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

