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Ofício Circular n˚ 0010/2018 FGTKD Porto Alegre, 09 de maio de 2018. 
 
AOS  
CLUBES E ACADEMIAS FILIADAS 

 

ASSUNTO: Grand Slam Gaúcho – Seletiva Final Campeonato Brasileiro 2018. 

 
Prezados Senhores, 

 
Vimos pelo presente convidar V.S.ªs. para participar dos evento em epígrafe, a realizar-

se nos dia 19 de maio a partir das 8h, Ginásio Coelhão - Avenida Vinte de Setembro, 1286 –

Guaíba /RS. 

 
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO 
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TAEKWONDO  
Avenida América nº 44 – Floresta – Porto Alegre – Rio Grande do Sul - CEP: 90440-020 - 
FONE/FAX (51) 3325-2917 – E-MAIL federacao@tkdgaucho.com.br- Home Page 
www.tkdgaucho.com.br 
 
DATA: 19 de maio de 2018. 
 
 
QUALIFICAÇÃO: 

1) Atleta com anuidade 2018 válida;  
2) Academia ou clubes filiados a com a anuidade em dia; 

3) Campeão e vice-campeão da 1ª Seletiva Campeonato Brasileiro 2018; 
4) Campeão da Seletiva Estadual Aberta; 
5) Técnicos com a habilitação 2018 FGTKD-RS válida. 

 
REGRAS DE COMPETIÇÃO: 
Regras e Interpretações WTF/FGTKD. 
 

             

Grand Slam Gaúcho: 

Categorias: Infantil. cadete, junior, sub21, adulto e master – Somente categoria Ranking  

O atleta campeão estará classificado para o Campeonato Brasileiro 2018 

 

MÉTODO DE COMPETIÇÃO (ELIMINATÓRIA): 
Eliminatória Simples 

 

INSCRIÇÃO: 

VALOR INSCRIÇÃO LUTA: 

R$ 100,00 (Cem reais) Inscrição individual; 

 

INSCRIÇÕES PARA O GRAND SLAM:  
1. As inscrições serão realizadas totalmente Online. Siga os seguintes passos:   
2. Entrar no Link http://www.tkdgaucho.com.br/schacom/- entrar em cadastrar academias – 

Preencher os campos solicitados – no campo registro, preencher com o número do alvará de sua 
academia – no campo e-mail, preencher com o e-mail que deseja receber a senha e as chaves da 
competição – após receber a senha acessar Área restrita com Login e senha – para cada atleta é 
obrigatório o preenchimento do número de registro na Federação (ao incluir atletas sem número 
de registro, o mesmo não será cadastrado), o número consta na carteirinha do atleta – anexar o 
comprovante de depósito no campo específico.   

3. A inscrição deve se realizada através dos Clubes ou academias;  

http://www.fgtkd.cjb.net/
mailto:federacao@tkdgaucho.com.br
http://www.fgtkd.cjb.net/
http://www.tkdgaucho.com.br/schacom/


4. Todos os dados preenchidos Online no novo sistema de Inscrições, depósito bancário no  
Banrisul/SA, Agência Navegantes nº 0060 – Conta Corrente 06.036.596-06 em nome da  

Federação Gaúcha de Taekwondo, enviar comprovante através do campo que consta no 
sistema de inscrição online.  

5. Os registros dos atletas no Schacom e pagamento de inscrições serão aceitos até o dia 15/05/2018, 
às 18 horas, após esse horário o programa será fechado automaticamente e não será aceito 
inclusão de atletas e equipes.   

6. OBS: A liberação da senha será efetuada somente após os pagamentos relacionados ao evento 
estiverem concluídos com a tesouraria da Federação.   

7. Alteração de inscrição: Para alteração de atletas inscritos com erro do Mestre ou Professor, será 
permitido através do pagamento da taxa de 10,00 por alteração;    

8. O valor da inscrição não será devolvido em caso de erros e nem por desclassificação.  

 
TÉCNICOS: somente poderão atuar como técnicos, praticantes de TAEKWONDO acima de 2° Gub, 
maiores de 18 (dezoito) anos, com habilitação de técnicos 2018 FGTKD, vestindo calça 
tênis/sapato/sapatilha e agasalho/camisa/camiseta, que tenham feito curso de Atualização das regras de 
competição.  
Não será permitido que atuem como técnico menores de dezoito anos, e que estejam usando trajes como 
dobok, camiseta regata, bermuda, chinelo. 
 

DOBOK E PROTETORES:  
Os todos os atletas do evento (exceto TK5 e fraldinha), irão competir com coletes eletrônicos,  deverão 
trazer seu próprio material de competição (protetor de cabeça, bucal, tronco, genital, antebraço, caneleira, 
luva e protetor de torax), . Faixas Coloridas, somente Dobok com gola branca. 
Atletas da categoria Ranking irão competir com coletes eletrônicos Daedo, fornecidos pela organização do 
evento.   
OBS: Por motivos de saúde e higiene, a Federação e a organização do evento não fornecerão meias 
eletrônicas para os participantes, todos devem portar meias próprias. 
 
ARBITRAGEM: Será convocado pela FGTKD. 
 
POOMSAE: Regras oficiais do WTF/CBTKD/FGTKD-RS 
 
PESAGEM:  
18/05– Local da Competição - 16:00 – 17:00 
19/05 - Local da competição -  07:30 - 8:30 
 

PREMIAÇÃO: 

Premição individual de luta: medalhas de 1º e 2º lugar. 

  
Obs.01 - Os atletas menores de 18 anos, que desejarem participar na categoria 
adulto deverão, obrigatoriamente, apresentar o termo de autorização do responsável 
com reconhecimento de firma em cartório. A idade mínima para participação nestas 
divisões é para atletas que completam 17 anos em 2018.  
 
Obs.02 Atletas com idade superior ao limite da Máster 3 poderão participar das 
competições na referida divisão, desde que apresentem laudo médico atestando suas 
condições de participação. 
 

.  
A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TAEKWONDO SOLICITA A TODOS OS FILIADOS QUE 
DIVULGUEM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE OFÍCIO A TODOS OS ATLETAS, 
PARA QUE NÃO HAJA DESENCONTROS DE INFORMAÇÕES NO DIA DO EVENTO. 

Sem mais, 
  Cordialmente,  

 

 

 

 

 

 

           

 

Mestre Jonas Paiva Flores 
  Diretor Técnico da FGTKD 

 

 
 

Mestre Olzemir Junior 

Diretor de Competições 
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AUTORIZAÇÃO  
Eu___________________________________________________________________________, 
 
RG nº ________________________________________________, CPF nº emitido em ___/____/_____. 
 
Autorizo o menor_______________________________________________________________. 

 

RG nº__________________________________ , a participar  em 19/05/2018, Grand Slam Gaúcho – 

Seletiva Final Campeonato Brasileiro  2018 

Sou inteiramente responsável pela integridade, física do menor mencionado, isentando a Federação 

Gaúcha de Taekwondo, os organizadores e apoiadores do evento de toda e qualquer responsabilidade por 

acidentes que venha ocorrer dentro das atividades e do transporte para esse evento. 
 
Outorgo todos os direitos de divulgação sobre a imagem da pessoa mencionada acima para divulgações 
(TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartaz, e etc...) a serem feitas em qualquer tempo antes, durante ou após o 
evento, sem nem uma compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra autorização 
verbal ou por escrito. 
 

 
 

___________________________ ___________________________ 
Assinatura do atleta Assinatura do Responsável 

Nome Legível e numero do RG: Caso menor de 18 anos 
 Nome Legível e numero do RG 

 
 
 
Porto Alegre,____________ de__________ de_________. 

 

 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE. Por determinação do MP, nas 

competições de Taekwondo, somente poderão participar 

menores de 18 anos, com a declaração de autorização por 

escrito, dos pais ou responsável legal. Termo de Ajustamento de 

conduta n° 0049/2009. 
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