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Ofício Circular n˚ 002/2020 FGTKD Porto Alegre 05 de fevereiro de 2020. 
 
AOS 
 
CLUBES E ACADEMIAS FILIADAS 
 

ASSUNTO: - Campeonato Gaúcho 

- Grand Slam Estadual Faixa Colorida (Formação da Seleção Gaúcha de Faixa 

Colorida - Luta e Poomsae 

- 1ª Seletiva para formação da Seleção gaúcha de faixa preta - Luta e Poomsae 

- Parataekwondo  - TKD Kids – Luta e Poomsae  

 
Prezados Senhores, 

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

se no dia 22 de março, Ginásio Municipal – Avenida Brasil s/n - Nova Bassano, RS 

 

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO 
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TAEKWONDO 
 
Avenida Pátria 760/ 5o andar – Navegantes – Porto Alegre – Rio Grande do Sul  

FONE: (51) 3325-2917 – E-MAIL  tkdgauchors@gmail.com  - Home Page  www.tkdgaucho.com.br 
 
DATA: 22 de março de 2020. 
 
QUALIFICAÇÃO: 

1) Atleta com anuidade FGTKD 2020 válida –  
2) Academia ou Clubes filiados e com a anuidade 2020 em dia.  

 
REGRAS DE COMPETIÇÃO: 
Regras e Interpretações WTF/FGTKD. 

 
MÉTODO DE COMPETIÇÃO (ELIMINATÓRIA): 
Eliminatória Simples 

 

Grand Slam:  Os (as) atletas campeões (ãs) e vice deste evento na categoria faixa colorida, estarão 

classificados para representar o Rio Grande do Sul na no Campeonato Brasileiro 2020. 

 

Seletiva - Os (as) atletas campeões (ãs) e vice deste evento na categoria faixa preta, estarão classificados 

para o Grand Slam que formará a seleção gaúcha para o Campeonato Brasileiro 2020.  

 
 

 

 

 

 

VALOR INSCRIÇÃO LUTA: 

 

Faixa Colorida: 

R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 

 

Faixa Preta  
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R$ 100,00 (cem reais) 

 

VALOR INSCRIÇÃO POOMSAE FAIXA PRETA OU FAIXA COLORIDA: 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais.  

 

VALOR INSCRIÇÃO LUTA FRALDINHA: 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais.  

 

VALOR INSCRIÇÃO TKD KIDS 

R$ 30,00 (trinta reais) POR PROVA. 

 

 

 
INSCRIÇÃO: 

1. As inscrições serão realizadas  Online. Siga os seguintes passos:  
2. Acesse o link http://sistema.tkdgaucho.com.br/login/ - entre com a senha do administrador do 

clube ou academia – cadastrar os atletas na competição – enviar comprovante de depósito para 

tkdgauchors@gmail.com. 
 

3. Inscrições da categoria fraldinha e TKD KIDS, deverão ser enviadas para 

tkdgauchors@gmail.com, com os seguintes dados : Nome do atleta, academia, idade, 

graduação, peso, preencher o assunto do e-mail com TKD kids ou fraldinha. 

Nessas  categorias, todos os atletas receberão medalha de participação. 

 

4. A inscrição deverá ser  realizada através dos Clubes ou academias;  
5. Depósito bancário: Banrisul/SA, Agência Navegantes nº 0060 – Conta Corrente 06.036.596-

06 em nome da Federação Gaúcha de Taekwondo. 
6. 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;  
7. Após o recebimento das chaves, os participantes terão 1 dia para solicitar alguma alteração, 

como juntar luta, (Ranking não é possível);  
8. O valor da inscrição não será devolvido em caso de erros e nem por desclassificação. 

9. As inscrições serão aceitas até o dia 13 de março de 2020 às 17 horas. 

 
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 
 

TÉCNICOS: somente poderão atuar como técnico ou auxiliar técnico, praticantes de TAEKWONDO 

acima de 2° Gub, com idade mínima de 16 (dezesseis) anos, vestindo calça tênis/sapato/sapatilha e 

agasalho/camisa/camiseta, que tenham feito curso de Habilitação de técnicos 2020 – FGTKD.  

 

 
Não será permitido técnico usando trajes como dobok, camiseta regata, bermuda, chinelo. 

 
DOBOK E PROTETORES: 
 
Todos atletas irão competir com os coletes eletrônicos, deverão trazer seu próprio material de competição 
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(protetor de cabeça, bucal, genital, antebraço, caneleira, luva e, meia eletrônica). 

 

O protetor de tórax, denominado hogu, deverá ser amarrado de cima para baixo, cruzando a fita e 

passando a mesma por todos os passantes existentes. A amarração final não poderá conter sobra maior do 

que 6 centímetros, nem que para isso seja necessário fazer mais laços ou nós. O protetor deverá ser 

vestido justo e 23 confortável, e centralizado com o corpo. Ambos atletas devem trajar protetores de 

mesma numeração. 

UNIFORME (DOBOK)  

Todos os competidores devem estar com seus uniformes em boas condições.  

Faixas pretas devem usar uniforme com a gola V na coloração preta e faixas coloridas devem usar 

uniforme com a gola V na coloração branca. O contrário não será permitido. 

Não será permitido o uso de qualquer tipo de fita adesiva em qualquer parte do Dobok de competição 

A aplicação de publicidade somente será permitida no Dobok e não serão aprovadas aquelas que fizerem 

menção política, religiosa ou de qualquer outra modalidade esportiva que não seja o Taekwondo. 

Também não serão permitidas publicidades de tabaco, bebidas alcoólicas e substâncias de uso proibido. 

O protetor bucal deverá ser branco ou transparente com ao menos de 3mm de espessura, feito de 

material esportivo rígido ou semirrígido e não flexível, e estar devidamente ajustado à boca do atleta 

(expor o protetor ou ficar mascando o mesmo durante a luta é passível de penalização), não sendo aceito 

nenhum tipo de atestado médico ou ortodôntico.  

O atleta que fizer uso de aparelho ortodôntico deverá possuir protetor que cubra todas as bandas expostas 

nos dentes, quer seja em cima ou embaixo. Caso o protetor seja simples, deverá cobrir com fita 

apropriada os “brackets” da outra parte, seja superior ou inferior.  

 O adequado é que o equipamento seja confeccionado por odontólogo/dentista para atender as normas de 

proteção adequadas.  

 Todas as informações referentes ao uso de protetor bucal e demais equipamentos como bandagens e 

órteses estão disponíveis no site oficial da Entidade, especificamente em, 

https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial1566828070.pdf. 

 

 

 
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 

 
PREMIAÇÃO: 

Por Equipe Lutaa  : Troféu 1º ao 3º Lugar  

Por equipe Poomsae/Luta: Troféu de 1° ao 3° lugar 

Poomsae individual: medalha de Campeão e Vice-Campeão. 

Luta individual - medalha de Campeão e Vice-Campeão 
 

 

 

 

 

 

 

Provas TKD KIDS: 

 

1ª Prova -Corrida da perninha: 
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Será montado 3 raia de 10m de comprimento,  o participante terá que elevar a perna e ir 

em yop tchagui ate o final da pista e  retornar com o mesmo golpe com a outra perna, vence  

quem chegar primeiro no ponto de partida.  

Obs técnicas: Para cada participante haverá um árbitro avaliando o padrão técnico e 

punindo se necessário. 

 

2º Prova - Desafio da Garrafinha 

Posicionar uma garrafa de 500ml encima de caixotes de 30cm.  

Em posição de luta o participante terá que derrubar o alvo com tolho tchagui. A cada êxito 

será acrescentado um caixote, o participante que não atingir será eliminado. À prova 

contará com um árbitro que dará os comandos de ordem ao desafio. 

 

As provas do TKD Kids podem ser realizadas por atletas até 12 anos. 

 

 

 

 

DIVISÕES E CATEGORIAS – KYORUGUI 

 

Divisão de Faixa Colorida: 8º ao 6º Gub, 5º ao 3º Gub,  2º e 1º Gub 

Fraldinha, Mirim, Infantil, Cadetes, Junior – nessa divisão, o atleta poderá lutar na categoria 

faixa preta, acima de 2º gub. 

Adulto, Sub-21 e Master – Somente  1º Dan e acima 

Fraldinha: 4 a 6 anos de idade 

 

Divisão por idade: 
A idade mínima para participação na categoria adulto (sênior) é para nascidos até 2003 (todos os 
que completam 17 anos em 2020). 
Para a categoria Master (1 a 5) é permitido que atletas possam lutar na divisão inferior de idade 
desde que apresentem laudo médico atestando suas condições de participação. Ex: Um atleta 
com idade Master 03 lutar nas categorias Master 02 ou Master 01. 
A categoria Sub-21, por se tratar de uma categoria de acesso e desenvolvimento esportivo criado 
para uma finalidade específica, é reconhecida pela CBTKD somente para graduação de faixas 
pretas (Dans). 
Os atletas da categoria de base, até 17 anos, com graduação 2º Gub e 1º Gub, podem participar 
de eventos de faixas coloridas ou optar por lutarem eventos da categoria de graduados (faixas 
pretas), sendo neste caso aplicadas as regras e encargos da divisão de classe de Dan. 
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POOMSAE  

Será seguido o regulamento de competição da CBTKD: 

Link com regulamento completo: 
https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial-
1578411170.pdf 
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Divisão de Peso – Faixa Colorida e Faixa Preta  

 
 

Divisão de Peso faixa colorida 
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Divisão de Peso Faixa preta  
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  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  dos eventos promovidos pela Federação 

Gaúcha de Taekwondo no ano de 2020. 
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 

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

