EXAME DE FAIXA COLETIVO DA FETESP
Data: 01/07/2016 (sexta)
Local: Ginasio do Clube Tiete

INFORMAÇÕES GERAIS
Ler com atenção
1. Inscrição deve ser feita até o dia 18/06, com todos os documentos e solicitações;
2. O candidato para 1º Dan, devem estar registrados como 1º Gub mínimo de 30
dias antes a data do Exame.
3. Os candidatos a mestre (4o Dan ou acima), devem entregar monografia e
Conclusão de curso de 2o grau (ensino médio), até 18/06 (sábado);
4. Todos candidatos devem trazer seus dobok limpo com as emblemas
da FETESP (braço esquerdo), Brasil (preito direito) e Coréia (peito esquerdo);

:

5. Os candidatos deverão participar do Treino Preparatório Especifico que será
realizado no dia, 15/05 (domingo, 8h30 às 14h) na Academia Santana; e 18/06
(sábado, 08h30 às 15h) na Academia Liberdade;
6. Estaremos disponibilizando armário para colocarem suas bolsas, solicitamos
apenas que tragam seus cadeados. Extremamente será proibido malas ou
tênis no DOJANG;
7. Trazer todos os protetores, incluindo bucal, capacete e tórax;
8. Os aprovados receberão certificado no comunicado de aprovação que será
realizado após o exame;
9. Quaisquer dúvidas entre em contato, através do e-mail fetesp@fetesp.com.br ou (11)
3394-1098

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
•

Formulário da FETESP, KUKKIWON e CBTKD, devem estar digitados ou em letra
legível e digitalizados, enviados até o dia 18/06, último dia das inscrições.
http://www.fetesp.com.br/index.php?acao=formularios
Recomendamos e incentivamos na solicitação de Certificado do Kukkiwon aos seus
alunos.

•

1 foto 5x7 ou digitalizada (em alta resolução) e enviada por email junto com
formulário;
Apresentar o último documento de faixa preta da FETESP (para 2º Dan ou acima);
Participação no(s) treino(s) preparativo;
Copia do certificado do seminário de arbitragem (a partir de 15 anos);
Leia os demais requisitos na "observação" do currículo de exame de faixa;
Treino preparatório especifico: 21/11 (Sábado 10h às 18h) na Academia
Liberdade;
Registrados como 1º Gub antes de 30 dias para candidatar a 1º Dan;
Para 4º Dan ou superior:
Deverão entregar a sua monografia (Taekwondo recreação e lazer);
Atestado de antecedentes criminais;
Conclusão do Ensino Médio (ou Supletivo ou equivalente).
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