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Jaraguá do Sul, 26 de junho de 2022.  

(Atualizado 28/06/2022) 

 

Ofício 55/2022 

Aos filiados à FCTKD 

Assunto: Curso Estadual de Arbitragem de Kyorugui. 

 

Prezados senhores. 

 

Acontecerá na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, no dia 02 de julho, Curso 

Estadual de Arbitragem de Kyorugui, com atualização em novas regras. Trata-se de 

uma grande oportunidade de aprendizado e absorção de conhecimento a todos os 

interessados, especialmente aqueles que desejam atuar como árbitros nos eventos 

da FCTKD, além de atletas e técnicos da modalidade. 

 

Realização: Federação Catarinense de Taekwondo – FCTKD. 

Organização: Associação Santec de Taekwondo. 

Local: Rua Padre Isidoro Duarte, nº 50, Santo Amaro da Imperatriz - 88740-000 

 

Aptos a participar: 

 

✓ Filiados à FCTKD com suas obrigações estatutárias em dia, a partir de 10 

anos (nascidos em 2012 ou antes), com graduação livre, sendo que menores de 18 

anos deverão portar autorização dos pais ou responsáveis legais (Anexo I, link 

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

✓ Federados em outras federações exclusivamente filiadas à CBTKD 

(Confederação Brasileira de Taekwondo), devendo os mesmos entrarem em contato 

diretamente com os canais oficiais da FCTKD para solicitar a inscrição. 

✓ Outros casos que sejam autorizados pela FCTKD. 

 

Certificação: todos os participantes receberão certificado de participação.  

Obs.: é imprescindível, para recebimento do certificado no evento, que o participante 

se inscreva dentro dos prazos constantes neste ofício. 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
https://fctkd.com.br/formularios/autorizacao-para-participacao-de-menores/
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Carga horária: é fator indispensável à sua certificação, a presença durante todo o 

curso. Será utilizado sistema de chamada. O não cumprimento deste acarretará em 

não recebimento, pelo participante, de certificado. 

 

Inscrições: deverão ser realizadas única e exclusivamente pelo sistema SGF, através 

do login de mestres e professores faixas pretas. As inscrições serão limitadas, para 

melhor organização do evento.  

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 inscritos. Após isso, deve-se clicar em 

“fechar pacote e gerar boleto”. O sistema irá acrescentar as anuidades e RFCs 

devidos (caso haja anuidades atrasadas) 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. 

Valor: R$30,00 (trinta reais). 

Importante: a inscrição outorga à FCTKD, por parte do inscrito, todos os direitos de 

divulgação sobre sua imagem, divulgação em mídia de qualquer espécie ou natureza, 

a ser realizada em qualquer tempo antes, durante ou após a realização do evento 

objeto deste ofício, sem nenhuma compensação financeira e sendo desnecessário, 

para tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito. 

 

Palestrante: José Carlos Cunha, árbitro nacional, Diretor de Arbitragem da FCTKD. 

 

Materiais: solicita-se utilização de dobok para foto oficial do evento, podendo ser 

dispensado depois. A organização do evento fornecerá material teórico básico. 

 

 

 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
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Programação do curso: 

 

29/06, quarta-feira, encerramento das inscrições; 

01/07, sexta-feira, encerramento do prazo de pagamento das inscrições; 

02/07, sábado:  

✓ 8h30min credenciamento;  

✓ 9h início do curso;  

✓ 12h pausa para o almoço;  

✓ 13h30min retorno;  

✓ 18h previsão de encerramento, com entrega dos certificados. 

Obs.: esta programação poderá sofrer alterações sem aviso prévio, em caso de 

necessidades do evento.  

 

 

 

Allan Fabio Siqueira 

Presidente da FCTKD 

 

  

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

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 
 

(Não serão aceitas autorizações assinadas na hora pelo técnico) 
 

 

Evento / Curso / Treinamento: Curso Estadual de Arbitragem de Kyorugui. 

Data(s): 02 de julho de 2022. 

 
 
Eu (pai ou responsável) ______________________________________________, 
 
RG nº _______________________, CPF nº ______________________________, 
 
Respondendo pelo menor: 
 
Nome:____________________________________________________________, 
 
RG nº _______________________, CPF nº ______________________________, 
 

 

Autorizo o mesmo a participar do evento / curso / treinamento 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 / curso / treinamento de toda e qualquer responsabilidade por acidentes 

que venham a ocorrer dentro das atividades e do transporte para o mesmo. 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 

a realização do evento / curso / treinamento, 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

