II ETAPA DO CIRCUITO CEARENSE DE TAEKWONDO
5 PONTOS NO RANK ESTADUAL
“SELETIVA PARA A COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO”

FORTIM/CE (16 DE SETEMBRO)

CONVITE ESPECIAL
A Federação Cearense Esportiva de Taekwondo (FECET), Juntamente com a
Prefeitura Municipal do Fortim/CE e Equipe T-Black de Taekwondo, tem a honra
em convidar atletas, treinadores e dirigentes filiados a FECET, há participarem no
dia 16 de SETEMBRO do corrente ano, na cidade de FORTIM/CE, da II ETAPA DO
CIRCUITO CEARENSE DE TAEKWONDO (“SELETIVA PARA COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO). O
evento valerá 5 pontos para o Ranking Estadual, além dos campões garantirem
vaga na seleção do estado. Salientamos que a presença de todos é motivo de
engrandecimento do nosso evento, e certo de sua presença, agradecemos
antecipadamente.

Presidente da FECET

REALIZAÇÃO:
Prefeitura Municipal do Fortim/CE (Secretaria de Esporte)
Federação Cearense Esportiva de Taekwondo – FECET
T-Black de Taekwondo
ORAGANIZAÇÃO:
T-Black de Taekwondo
Federação Cearense Esportiva de Taekwondo - FECET
LOCAL:
SERÁ DIVULGADO NO GRUPO DOS PROFESSORES
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO:
ESCOLA MARIA LUIZA (Av. Joaquim Crisostono – Enfrente a Rodoviária ao lado do Ginasio
Pincipal)
- Será disponibilizado um local para alojamento das equipes;
- Alimentação será de responsabilidade das equipes.
INSCRIÇÃO:
- PRAZO FINAL PARA INSCRIÇÕES ATÉ AS 23:59 DE 11 DE SETEMBRO (Terça Feira)
- Valor: R$ 55,00 mais 1Kg de alimento não perecível para doação a famílias
carentes.
(O alimento será doado para famílias carentes) Obs.: No caso de macarrão são 2 pacotes
FORMA DE PAGAMENTE: Deposito em Conta
ASSOCIAÇÃO FORMANDO CAMPEÕES - AFC
BRANCO DO BRASIL
Agencia: 4379-6
Conta: 11.429-4
CNPJ: 28.894.105/0001-50
Enviar comprovante de pagamento para o email: fecet.ce@gmail.com
As inscrições serão aceitas apenas por formulário eletrônico disponível no site da FECET
www.fecet.net.







Após a data final das inscrições somente poderão ser retificadas até as 20h
do dia 12 de setembro do corrente ano.
O pagamento das inscrições deveram ser feitos impreterivelmente até dia 12
de setembro do corrente ano às 23:59.
Caso atleta esteja inscrito, e não foi retirado no período de retificação e o
mesmo consta na lista de inscrição, a equipe será responsável pelo
pagamento de 50% da inscrição do atleta.
Caso o atleta esteja dentro da idade limite (nascido em 2001) e queira lutar
em duas categorias (Júnior e Adulto), ele terá que pagar o valor de R$ 100,00
ou nascido em 2004 (cadete e juvenil) também terá que pagar o valor de R$
100,00;



Caso o atleta participe de duas categorias (Júnior e Adulto) ou (Cadete e
Juvenil), ele terá que inscrever seu nome duas vezes, uma na categoria de
idade Júnior e outra no Adulto.



Todos devem esta ciente que esta autorização e de autoria da FECET, e todos
devem esta ciente que em eventos nacionais o atleta so pode disputar uma
categoria e referente à sua idade;



As Inscrições Encerram no dia 11 de setembro do corrente ano às 23:59
horas;
No dia 12 de setembro do corrente ano às 23:59 encerra-se o prazo para
retificações.



CREDENCIAMENTO E LIBERAÇÃO DE SENHA PARA PESAGEM
 O credenciamento deverá ser feitos por um responsável da equipe;
 Após o credenciamento e confirmação de pagamento da inscrição, será liberada a
senha de pesagem (item indispensável na hora da pesagem); Caso o atleta não
apresente o tíquete de pesagem o mesmo será impedido de pesar.
 Caso o atleta esteja inscrito em duas categorias (juvenil e adulto) o mesmo deverá
apresentar a senha referente a cada categoria;
ARBITRABEM
 Será convocado pelo árbitro Ricardo Reis, coordenador de arbitragem do evento;
 O uso do uniforme oficial de árbitro nacional da CBTKD será obrigatório;
 Diária de R$ 75,00 (setenta reais) a ser paga pela organização aos árbitros centrais
e R$ 30,00 aos juízes laterais.
REGRAS DA COMPETIÇÃO
 OBSERVAÇÃO 1.:FAIXAS AMARELA A ROXA ( 9º GUB ATÉ 5º GUB);
 OBSERVAÇÃO 2.:FAIXAS AZUL A PRETA( 4ºGUB AO 1º DAN);
 OBSERVAÇÃO 3.:OS ATLETAS SERIE A CONTARAM PONTOS PARA O CIRCUITO
CEARENSE (FAIXA PRETA) E OS ATLETAS SERIE B CONTARAM PONTOS PARA O
CIRCUITO CEARENSE (FAIXA COLORIDA);











OBSERVAÇÃO 4.: TODOS OS DIRIGENTES DAS EQUIPES, DEVEM SOLICITAR
QUE NA ABERTURA OFICAIL, TODOS OS ATLETAS ESTEJAM DE DOBOOK OU
UNIFORME DA EQUIPE, PARA A ENTRADA OFICIAL;
Regras oficiais da WTF;
O evento valerá 5 pontos para o Ranking Estadual nas categorias Série A Adulto,
Série A Junior e Serie A Cadete;
Cada atleta deverá trazer seus próprios equipamentos de proteção. Não serão
permitidos chutes na cabeça nas categorias Mirim, Infantil, Cadete, Série B Júnior e
Série B Adulta;
Serão permitidos chutes na cabeça nas categorias Série A Adulto, Série A Júnior,
Serie A Cadete e Master I;
O Evento disponibilizara capacete com proteção de acrílico para as categorias
cadete serie A. Mas a equipe pode trazer seu próprio equipamento.
As lutas de Série A Adulto, Série A Júnior serão de 2 rounds de 2 minutos com
finais de 3 rounds de 2minutos, no restante das categorias serão 2 rounds de 2
minutos. Série A Cadete será 2 rounds de 1:30 (um minuto e trinta segundos);



A duração das lutas poderá ser mudada de acordo com o desenvolvimento do
campeonato.

DIVISÃO DE GRADUAÇÃO
 SÉRIE A: 4º gub até 1º Dan acima (faixa azul a faixa preta);
 SÉRIE B: 9º gub até 5º gub (faixa amarela a faixa roxa).
DIVISÃO DE IDADE
Mirim: nascidos em 2010 e depois;
Infantil: nascidos entre 2009 e 2007;
Cadete: nascidos entre 2006 e 2004;
Junior: nascidos entre 2003 e 2001;
Adulto: nascidos de 2001 para trás;
Master 1: nascidos entre 1984 e 1987;
Master 2: nascidos entre 1983 e 1974;
Master 3: nascidos entre 1973 e 1964;
Master 4: nascidos entre 1963 e 1959;
Master 5: nascidos de 1958 para trás.
- Atletas menores de 18 anos só poderão participar com assinatura do responsável na
ficha de Autorização do Menor, com reconhecimento de firma.
- Caso o atleta esteja dentro da idade limite (nascido em 2001) e queira lutar em duas
categorias (Júnior e Adulto), ou nascido em 2004 (cadete e juvenil).
DIVISÃO DE PESOS
Adulto/Master Masculino: -58kg, -68kg, -80kg, +80kg
Adulto/Master Feminino: -49kg, -57kg, -67kg, +67kg
Junior Masculino: -48kg, -55kg, -63kg, -73kg, +73kg
Junior Feminino: -44kg, -49kg, -55kg, -63kg, +63kg
Cadete Masculino: -37kg, -45kg, -53kg, -61kg, +61kg
Cadete Feminino: -33kg, -41kg, -47kg, -55kg, +55kg
Infantil – Masculino/Feminino: -30kg; -34kg; -39kg; -45kg; -52kg; +52kg
Mirim – Masculino/Feminino: -24kg; -28kg; -32kg; -36kg; -39kg +39kg

 A categoria Máster só terá validade caso tenha no mínimo dois atletas, caso
contrário o único atleta lutará na categoria adulto; Caso o atleta máster queira
competir TAMBÉM no adulto, terá que pagar R$100,00;
PREMIAÇÃO
INDIVIDUAL
 1º lugar: medalha de ouro, camisa do evento
 2º lugar: medalha de prata
 3º lugar: medalha de bronze.
FAIXAS PRETAS: As categorias Série A Adulto e Master, Série A Junior e Série A Cadete, a
medalha de bronze será do atleta que perdeu para o campeão da categoria na semifinal.
FAIXA COLORIDA: O bronze ficará com o atleta que perder na semifinal para o atleta que
consagrar-se campeão.

EQUIPE
 Troféus do 1º ao 3º lugar seria A e B;
 Todos os faixas coloridos e pretos contaram medalhas para a equipe.
 As medalhas de W.O, NÃO serão inclusas na pontuação;
 Caso ocorra empate na quantidade de medalhas o desempate será feito pelos
critérios a seguir:
1. Maior número de medalhas nas categorias Serie A Cadete, Juvenil e Adulto;
2. Maior número de medalhas de ouro, em seguida, prata e depois bronze;
3. Maior número de atletas.
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AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES

Eu _________________________________________________________________________________________,
RG nº ________________________________________________ emitido em ______/______/__________
e CPF nº ______________________________ Autorizo o menor _________________________________
_____________________________________________________, RG nº__________________________________,
a participar da II ETAPA DO CIRCUITO CEARENSE DE TAEKWONDO (“SELETIVA PARA COPA DO
BRASIL DE TAEKWONDO). na cidade de FORTIM/CE no dia 16 de setembro de 2018,
sou inteiramente responsável pela integridade, física do menor mencionado,
isentando a Prefeitura Municipal do Fortim/CE (Secretaria de Esporte), Federação
Cearense Esportiva de Taekwondo – FECET, T-Black 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 ser feita 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.
______________________________________-CE _______ de ______________________ de 2018.

_______________________________________________________
Assinatura do Responsável
(Reconhecer assinatura em cartório)

