GRANDE EXAME DE FAIXA COLETIVO DA FETESP
11/12/2010 – Academia Liberdade

INFORMAÇÕES GERAIS
Ler com atenção
1. Inscrição deve ser feita até o dia 05 de dezembro com todos os documentos e
solicitações;
2. Candidatos para faixa preta 1º dan, usar dobok de gola branca. Favor, não use
esparadrapo ou nenhum outro tipo de cobertura na gola.
Emblema da FETESP (braço esquerdo), Coréia (peito esquerdo) e Brasil (preito
direito) no Dobok limpo;
3. Os candidatos deverão participar do treino(s) preparatório(s) que serão
realizados nos dias 27 e 28 de novembro na Academia Santana e 05 de dezembro
(domingo) na Academia Liberdade. Taxa do treino R$ 50.00;
4. Os candidatos deverão apresentar certificado de arbitragem da FETESP
conforme resolução 01/2208 e estar em dia junto a FETESP. O seminário de
arbitragem extraordinário será realizado no dia 27/11 na Academia Santana (09
às 13h) para quem não fez o curso. Trazer regulamento de arbitragem imprimido
no site da FETESP;
5. Banca de Examinadores será formada: Grão-mestres e Mestres da FETESP acima de
6º Dan;
6. Após o término do exame de faixa, serão anunciados os aprovados que cumpriram
todas as exigências técnicas e requisitos pré-estabelecidos;
7. Cerimônia de Entrega de Faixa será realizada durante jantar da 5º Noite de Gala
dos Taekwondistas. O convite é gratuito para todos os candidatos. Entregar a sua
faixa antecipadamente na Secretaria (ex.: preta 2º Dan com duas listas; 3º Dan
com três listas; e etc...) e
8. * Recomendamos a todos os candidatos trazer um cadeado para guardar as suas
malas e objetos pessoais no armario do vestiário (2º andar) da Academia Liberdade
durante o treino e no Exame.

REQUISITOS PRA INSCRIÇÃO:
• Formulário preenchido da FETESP e CBTKD digitalizado ou em letra de forma.
http://www.fetesp.com.br/fichas/registro_faixa_preta_FETESP.doc e
http://www.fetesp.com.br/fichas/registro_faixa_preta_CBTKD.doc
• 4 fotos 3x4 e 3 fotos de 5x7;
• Carteirinha (para 1º dan) ou último certificado de Faixa Preta autenticado;
• Participação de no mínimo um treino preparativo;
• Certificado do Seminário de Arbitragem (a partir de 15 anos);
• Para 4º Dan ou superior deverão entregar a sua monografia (tema Taekwondo
de recreação e/ou lúdico) impresso e disquete, atestado de antecedentes
criminais e conclusão do ensino médio (ou Supletivo ou equivalente) até
05/12/2010;
• Leia demais requisitos na “observação” do currículo de Exame de Faixa

SEMINÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE ARBITRAGEM

Data e Hora: 27/11/2010 (Sábado), 09-13h
Local: Academia Santana. Requisitos para todos os candidatos a partir das 15 anos.
Requisitos: Formulário, apostilha, dobok, material de anotação e sapatilha opcional.
Taxa: R$ 80.00

TREINOS PREPARATÓRIOS

Todos os candidatos devem participar de um ou mais treinos específicos
promovidos pela FETESP visando maior aprimoramento das técnicas com valor de R$
50.00 (cinqüenta reais) como segue abaixo:
Data e hora I: 27/11 (sábado), 13h -17h (após seminário de arbitragem/ 9-13h)
Local: Academia Santana. Situada na Rua Darzan, 340 T. (11) 3297-7250
Data e hora II: 28/11 (domingo), 13h -17h
Local: Academia Santana. Situada na Rua Darzan, 340 T. (11) 3297-7250
Data e Hora III: 05/12/2010 (domingo), 13h -17h.
Local: Academia Liberdade. (Rua Conselheiro Furtado 1044. T.3277-7544)
1º andar (s/ Ginástica), para 4º Dan ou acima: 1º andar;
3º andar (s/ Taekwondo), para 1º a 2º Dan; e
3º andar (s/ Hapkido), para 3º Dan.

REALIZAÇÃO DO EXAME DE FAIXA
11 Dez (sábado). Academia Liberdade
12h
Última Revisão Geral.
14h
3º andar. Apresentação da comissão EFP para 1º a 3º dan
1º andar. Prova oral e/ou entrevista 4º Dan ou acima
15h
EFP para 4º Dan ou acima
* Recomendação: Todos os candidatos devem trazer um cadeado para guardar seus
pertences no armario do vestiario (2º andar) da Academia Liberdade.

