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Ofício Circular n˚ 002/2019 FGTKD

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2019.

AOS
CLUBES E ACADEMIAS FILIADAS
ASSUNTO:

Combat Games Estadual
Seletiva Estadual para o Brasileiro Escolar
Prezados Senhores,

Vimos pelo presente convidar V.S.ªs. para participar dos evento em epígrafe, a realizar-se no dia
16 de março (Sábado) a partir das 12h, no CETE – Porto Alegre.
Os campeões desse evento estarão classificados para o Combat Game Nacional que será realizado
entre os dias 18 e 21 de abril em Palmas – TO que será seletiva para o Mundial Estudantil Combate Games
a ser realizado entre os dias 16 a 21 de junho em Budapeste – Hungria.
Entre os campeões do Combate Game estadual, serão selecionados 6 atletas que terão suas
despesas pagas para a seletiva nacional, e o campeão brasileiro terá suas despesas pagas para o Mundial
Escolar.
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO
Federação Gaúcha de Taekwondo e Federação do Desporto Escolar do Rio Grande do Sul
QUALIFICAÇÃO:
Ser filiado a Federação Gaúcha de Taekwondo e estar com anuidade 2019 em dia;
Ser filiado a Federação do Desporto Escolar do Rio Grande do Sul;
Possuir diploma de faixa preta da Federação Gaúcha de Taekwondo.
Procedimento para filiação na Federação Estudantil:
Ser realizada até o dia 11/03/2019.
Valor R$ 199,60
Preencher os formulários disponíveis no site da Federação Gaúcha de Taekwondo e realizar o deposito na seguinte
conta:
DADOS PARA DEPÓSITO BANCO BANRISUL AGÊNCIA 0844 CONTA CORRENTE 06.066628.0-2 FEDERAÇÃO DO DESPORTO
ESCOLAR DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 17.550.007/0001-80 ENVIAR COMPROVANTE PARA rodrigo@celente.com.br;
Informações pelo fone: 997030404 – com Celente.
Após feita a filiação, realizar a inscrição no evento com a Federação Gaúcha de Taekwondo:
Valor 60,00
Data limite: 12/03/2019 – 16 horas

Depósito bancário no Banrisul/SA, Agência Navegantes nº 0060 – Conta Corrente 06.036.596-06 em nome da
Federação Gaúcha de Taekwondo, e enviar comprovante de deposito com nome do atleta, peso, idade,
Instituição de ensino, academia, especificar luta ou poomsae, no caso do poomsae definir a (as) modalidade
es), para tkdgauchors@gmail.com .
Regulamento:

Art. 1º - A Seletiva Nacional COMBAT GAMES/2019 na modalidade Taekwondo obedecerá às Regras
Oficiais da WT – Word Taekwondo Federation e da CBTKD - Confederação Brasileira de Taekwondo,
salvo o estabelecido neste Regulamento e exclusivo para alunos/atletas nascidos nos anos 2002, 2003 e
2004.
Art. 2º - Cada estado poderá participar na modalidade Kyorugui (luta) com apenas 1 (um) aluno-atleta
por categoria de peso e 1 (um) técnico por gênero. Na modalidade Poomsae cada estado não poderá

inscrever mais de 1 (um) aluno-atleta por gênero no mesmo evento e poderá inscrever apenas 1 (um)
técnico para a modalidade. É obrigatória a presença de um professor ou técnico responsável.
Art. 3º - O aluno-atleta só poderá competir na categoria em que se inscreveu. Na modalidade de luta
somente poderá inscrever em uma categoria de peso. Caso esteja inscrito em mais de uma categoria de
peso, o mesmo será desclassificado. Na modalidade de poomsae o mesmo atleta poderá se inscrever
em até 3 eventos. A graduação para participação é faixa preta. Art.
4º - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória dos representantes, será realizada
em data e local previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora. A ausência acarretará na
eliminação do Estado na modalidade. A Reunião Técnica de Taekwondo com os representantes das
equipes participantes tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas
gerais além de outros assuntos correlatos.
Art. 5º - Serão disputadas as categorias na modalidade de Kiorugui (Luta) e de Poomsae (sequência de
movimentos).
Art. 6º - Do sistema de disputa Kyorugui: a) Será adotado o sistema de eliminatória simples.
Art. 7º - A pesagem será realizada em data, horário e local a serem determinados pela Comissão
Organizadora. • Será eliminado da competição o (a) aluno (a)-atleta que não comparecer à pesagem
e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso.
Art. 8º - Todos os alunos-atletas deverão pesar de sunga (masculino) ou de collant ou similar
(feminino). Haverá 100g de tolerância. Em nenhuma hipótese, os alunos-atletas poderão pesar nus.
Art. 5º - A tabela de pesos será a seguinte:
Masculino: Até 48 kg - Até 55 kg - Até 63 kg - Até 73 kg - Acima de 73 Kg
Feminino: Até 44kg - Até 49 kg - Até 55 kg - Até 63 k -g Acima de 63 Kg
Art. 6º - Do sistema de disputa Poomsae: a) Será usado o sistema de corte
- Cada aluno poderá estar inscrito em até 3 eventos.
- Masculino - Individual Poomsae Reconhecido, Individual Poomsae Estilo livre
- Feminino - Individual Poomsae Reconhecido, Individual Poomsae Estilo livre
Misto Dupla (1 masc+1 fem) Poomsae Estilo livre
- No poomsae reconhecido: Serão realizados dois poomsaes dentre os obrigatórios em cada
fase da competição pré-determinados pelo Diretor Geral do Evento (os poomsaes serão
divulgados no congresso técnico). Poomsaes obrigatórios: Taegeuk (4-8), Koryo a Taebaek c) No
poomsae estilo livre a música escolhida e o plano de desempenho deverão ser entregues no
momento do congresso técnico. A performance do atleta deverá ter duração de 60seg a 70seg.
Art. 9º - O Coordenador Técnico definido pela Comissão Organizadora será o responsável pela
direção da competição.
Art. 10º - Os alunos-atletas, ao responderem à chamada na área de inspeção, deverão
identificar-se ao representante da equipe de arbitragem.
Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Taekwondo e pela
Coordenação Geral, não podendo as resoluções contrariarem as regras oficiais, o Regulamento
Geral e o Regulamento Específico.
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. Anexada neste oficio.
Termo de Ajustamento de Conduta n°
0049/2009
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.

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 da Seletiva Estadual para o Brasileiro
Escolar
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
Nome Legível e numero do RG:

___________________________
Assinatura do Responsável
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

