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São Paulo, 4 de Março de 2020. 
 

SELETIVA ESCOLAR PAULISTA 2020 
Faixas Pretas 

Formação da Seleção Paulista Escolar para a Seletiva Nacional para o Gymnasiade 2020 

Data: 5 de Abril de 2020 (dom). 

Local: Av. PL do Brasil, 8000 - Jaguari, Arujá - SP, 07422-000 – Ginásio da PL 

Realização: Fed. do Desporto Escolar do Estado de São Paulo – FEDEESP www.fedeesp.org.br  

 Fed. de Taekwondo do Estado de São Paulo – FETESP www.fetesp.com.br 
Tel: 11-3384-1098. Whatsapp: 11-99578-5177. E-mail: sac.fetesp@gmail.com  

Organização: Comissão de Trabalho da FETESP 

Supervisor da FEDEESP: Prof. Alexandre Traverzim. Pres. da FEDESP. 
contato@esporteescolar.org.br  

Apoio: MKL 

Regras Kyorugui: As regras da WT, CBTKD e FETESP. Sistema de eliminatórias simples. 

Confirmação da Inscrição: Confira a sua inscrição no site da FETESP. 

Qualificação: Ser faixa preta nascidos entre 2003 e 2005; 
- Devidamente matriculados no Ensino Regular (Fundamental e Médio) da rede pública 
ou particular.  
- A ficha de inscrição deve ser enviada com a assinatura do responsável maior de idade 
no termo de responsabilidade na última página do oficio e carimbo e assinatura diretor 
da escola. 

Inscrições: Não serão aceitas as inscrições após ás 16:00 do dia 31/03 (terça-feira): 

Formulário em letra de forma ou digitalizado com comprovante de pagamento 

Investimento: 

Atletas Kyorugui ou Poomse Kyorugui e Poomse Individual Poomse Dupla 

 R$ 140.00 R$ 240.00 R$ 100,00 para cada 

 Forma de pagamento:Banco: Bradesco.  Ag: 0131  C/C: 124.401-9 
Favorecido: Federação de Taekwondo do Estado de SP. CNPJ: 04.396.074/0001-40 
OBS: Após o pagamento enviar o comprovante junto formulário (digitalizado) para o e-mail 

sac.fetesp@gmail.com Só serão aceitos depósitos identificados e/ou transferências bancárias 
em nome do participante.  Os valores pagos não serão devolvidos. 

Solicitação de Correção  taxa de R$ 20.00 (vinte reais). Até 10:00 horas do dia 03/04 (sexta feira) 
Após confecção das chaves as mesmas não serão alteradas.  

Premiação: Certificado apenas para o campeão.  
Formação da Seleção: o atleta campeão de cada categoria será convocado pela FEDEESP na 

formação da Seleção Paulista Escolar de Taekwondo; 
-Final do evento, haverá reunião com os atletas campeões; 
-Os atletas convocados devem-se regularizar junto a CBDE ou demais entidades.  

Informativo:  -O atleta deve se apresentar imediatamente na área de chamada, podendo ser 
desclassificado se chamado mais de 3 vezes; 
-Vitoria GAP, encerrará com 20 pontos, incluindo finais; 

 -Recomendamos o uso de chinelo no Ginásio visando a higiene e segurança dos 
atletas. 

Protetores: - Colete Eletrônico KPnP. O Capacete e Colete eletrônico KPnP serão fornecidos pela 
organizadores;  
- Os atletas de todas as categorias deverão trazer seu próprio material de competição, 
especifico para o Taekwondo (genital p/ambos os sexos, antebraço, caneleira, luva, 
bucal somente transparente e Protetor de Pé, somente KPnP).  

Pesagem: Todos devem entregar Ficha de Inscrição original assinado termo de 
responsabilidade e atestado médico original. 
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Indicação de Árbitros de Kyorugui: Os interessados entrar em contato com os Coordenadores, 
Kyorugui: tiago.procopio@live.com Poom-Se: jonas.tkd@gmail.com  
Convocados será feita pelos Coordenadores de Arbitragens da FETESP. 

Arbitragem:  O árbitro deverá utilizar uniforme oficial conforme seu Dpto de Arbitragem. 

Técnicos:  Somente os técnicos credenciados poderão entrar na área de competição, não será 
permitido o uso de bonê, chinelo, calça de Dobok ou agasalho que cubra a camiseta. 
Solicitamos que os técnicos entrem na área de luta portando toalha de rosto e água.  

Fisioterapeuta ou Medico: Devem apresentar credenciamento emitido pela CREFITO ou CRM que 
deve efetuar a taxa para ser credenciado e para poder entrar na área de competição 

Dobok: Atletas de Poom-se deverão usar o Dobok referente a sua categoria. 

Recurso:  O recurso deverá constar na súmula da luta e só será válido se apresentado por escrito 
em até 15 minutos após o fim da luta impugnada, juntamente com a respectiva 
gravação (se preferir poderá usar do VRs) e mediante o pagamento da taxa, como rege 
o regulamento de competição.  
Taxa exclusiva para Instauração do Recurso: R$ 300,00 (trezentos reais)  

Comissão de Recurso e Disciplina: Mestre Paulo Akira, mestre Jonas Alves, Prof. Tiago Procópio 
e 02 representantes (atleta e técnicos). 

POOM-SE OFICIAL E FREESTYLE  
Masculino e Feminino 1º Dan Acima (2003-2005) 

Poom-se Oficial. Individual (Masc. e Fem.) e Dupla (1-Masc. e 1-Fem.) 

SORTEIO DE POOM-SES OFICIAL. Individual e Dupla Mista: Taeguk 4 jang ~ Taeback.  
Sera publicada o sorteio no dia 31/03 no site da FETESP. 

KYORUGUI 
Masculino Feminino 

Até 48 kg Até 44 kg 

De 48 kg até 55 kg De 44 kg até 49 kg 

De 55 kg até 63 kg De 49 kg até 55 kg 

De 63 kg até 73 kg De 55 kg até 63 kg 

Acima de 73 kg Acima de 63 kg 

 
 

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 
Programação definitiva será publicado as 15:00 no dia 03/04 (sexta-feira) 

31/03 (Ter) 
12:00 

ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÃO, Impreterivelmente. 
Sorteio Poom-se (transmissão ao vivo /fetespoficial) 

02/04 (Qui) Disponibilização de Relação dos Atletas Inscritos para Correções 
Publicação de PROGRAMAÇÃO DEFINITIVA 

03/04 (Sex) 
10:00 
16:00 

Reunião de Comissão de Trabalho  
Encerramento para solicitação das correções. 
Disponibilização da relação dos atletas inscritos – finais 

04/04 (Sab) 
09:00-10:00 

Academia Liberdade. Rua Conselheiro Furtado, 1044. 
Pesagem Oficial (única) – Sede da FETESP 
Finalização da montagem e Reuniões 

05/04 (Dom) 
07:00 
07:45 
08:00 
09:45 

Ginásio PL. Av. PL do Brasil, (altura 8000). Aruja. SP 
Chegada da Comissão Organizadora, staff e Árbitros 
Chamada dos atletas 
Início da Seletiva - Kyorugui e Poom-se 
Previsão do encerramento 
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