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Oficio Circular nº 001/2020- FGTKD  Porto Alegre, 29  de janeiro de 2020. 

 

Aos 

Clubes e Academias filiados. 

 
 

CRITÉRIO CAMPEONATO CAMPEONATO ESTADUAL 2020 E  

FORMAÇÃO DA SELEÇÃO GAÚCHA 2020 

Categorias Faixa Preta e Faixa Colorida 

Seleção Gaúcha de  Faixa Preta: 

Objetivo: Selecionar os melhores atletas do Rio Grande do Sul para representar o Estado nas 

competições nacionais de 2020. 

 

Serão formadas 2 seleções, seleção Gaúcha  para o campeonato Brasileiro no primeiro semestre, 

seleção Gaúcha para Copa do Brasil no segundo semestre 

Em cada semestre, terá uma seletiva classificatória, uma seletiva aberta e o Grand Slam para 

formação final. 

 

O atleta campeão do Grand Slam Gaúcho 2020 da Copa do Brasil terá o nome enviado para 

CBTKD para obter a pontuação do Ranking Nacional.  

 

Participantes: Todos as Associações e atletas deverão ter a anuidade 2020 da FGTKD em dia. 

 

Seleção Gaúcha de Faixa Colorida: 

 

 

1. FORMAÇÃO DA SELEÇÃO GAÚCHA 2020. 

A Seleção Gaúcha 2020 será formada através da Seletiva Fechada (Grand Slam), que será 

realizada, com os seguintes atletas: 

- Categoria Infantil, cadete,juvenil, sub 21, adulto e Master: O atleta campeão e vice – campeão 

da seletiva classificatoria, campeão da seletiva aberta e campeão brasileiro no ano anterior 2019. 

 

Atletas Da Região Sul:  O atleta campeão da seletiva local, estará classificado para o Grans Slam 

Gaúcho (Somente Faixa preta)  

 

OBS: Para participar do processo seletivo na região sul, o atleta deverá ter residencia fixa e estar 

matriculado em Clube ou academia desta região, filiadas a Federação Gaúcha de Taekwondo. 

 

Poderão participar do processo seletivo para Seleção Gaúcha 2020,  todos os atletas, filiados a 

FGTKD com  anuidade em dia. 

 

Inscrição sera feita por uma associação filiada a FGTKD com a anuidade 2020 em dia. 

 

1 A Seletiva final será realizada no sistema: 

 – Eliminatório  simples.  

  

2. Após a seletiva fechada, serão marcados treinos, será obrigatório a participação de 1 treino a 

cada 30 dias. 

 

3. Após a formação definitiva da Seleção A e B, os atletas serão avaliados nos treinamentos pela 

comissão técnica para definir quem representará o Rio Grande do Sul nas competições 

Nacionais. 
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4. Caso o Campeão ou o vice desistam ou apresentem deficiência técnica 30 dias antes de uma 

competição nacional, a comissão técnica, da FGTKD, poderá convocar outro atleta para 

ocupar o lugar vago.  

 

Disposição Geral: 

 

Os assuntos relacionados a este processo seletivo que não foram abordados neste regulamento 

assim como eventuais dúvidas deverão ser enviados para comissão técnica da FGTKD, que 

tomará as devidas providências. 

 

 

Sem mais, 

  Cordialmente, 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestre Jonas Paiva Flores 

  Diretor Técnico da FGTKD 

 

 
 

Mestre Olzemir Junior 

Diretor de Competições 

 

 


