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São Paulo, 26 de maio de 2020  
FETESP, Oficio 022/2020  
 

3º Campeonato Colorida de Kibon DongJac, On-line 
 
A Federação de Taekwondo de Estado de São Paulo (FETESP) após o grande sucesso do 
Campeonato de Poom-se e Tchagui On-line quer oportunizar a prática do movimento do Kibon 
DongJac (Movimentos Básicos), com a finalidade de manter o treinamento e o relacionamento 
aluno-professor ou mestre para proporcionar a manutenção da saúde, mesmo em isolamento 
social. 
 
Evento:  3º Campeonato Colorida Kibon DongJac On-line. 
Objetivo: Mobilizar a campanha #Fique em Casa. 
 Continuidade da prática do Taekwondo. 
 Interação Aluno-Professor/Mestre. 
 Aprimorar e afirmar que temos as melhores técnicas de movimentos básicos. 
Realização:   Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo – FETESP. 
Organização: Mestres e Instrutores da FETESP 
Coordenadores: A Diretoria da FETESP 
 
INFORMATIVOS  

1. Divulgação via redes sociais e plataformas digitais.  

2. Formar a comissão de arbitragem. 

3. O formato de competição será torneio simples (vence a maior nota). 

4. A depender do número de participantes as categorias podem ser divididas por idade ou 

categoria única. 

5. O Campeonato é aberto a todos os praticantes de Taekwondo de todo o território nacional. 

6. Divulgaremos os resultados nas redes sociais da federação e poderão ser compartilhadas.  

 
INVESTIMENTO  
- Taxa de adesão R$ 10,00  

Banco Bradesco. ag. 131. cc: 124.401-9. cnpj: 04.396.074/0001-40 
 
FORMATO DO VÍDEO 

1. O atleta deverá fazer a filmagem do Kibon DongJak (sequência de movimentos básicos) 

designado para a sua graduação, o vídeo não pode ter cortes ou ser editado.  

2. Deve ter boa qualidade para que a imagem fique nítida para os avaliadores, não deve ter 

música de fundo. 

3. Somente dobok tradicional (branco). 

4. Descalço ou uso da sapatilha específico do Taekwondo. 

5. O aluno deverá no início do vídeo falar seu nome completo e a equipe a qual pertence 

6. As inscrições e pagamentos devem ser feitas pelo responsável da equipe, através do e-mail: 

adm.fetesp@gmail.com  

7. Enviar o vídeo somente com comprovante de deposito efetuado na sua Academia ou 

FETESP. 

8. Fazer os movimentos 3x avançando e 3x voltando. 

 
PREMIAÇÃO 

1. Certificado Digitalizado e Personalizado para todos os Campeões. 

2. Certificado do Taekwondo-won, a FETESP solicitou, conseguindo entregaremos 

posteriormente. 
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CRONOGRAMA  
 20/07 (seg):  Encerramento do envio dos vídeos. 
 24/07 (sex): Os 04 melhores Kibon DongJac de cada categoria serão publicados no instagram 
ou facebook, @fetesp_oficial 
24/07 (sex):  Resultado pela Comissão dos Mestres.  
 
 

CHUTES E PARA ONDE ENVIAR MEU VIDEO DE KIBON DONGJAC 
 

Faixa Branca (10º gub):  fetesponline10@gmail.com  
BASES:        1) NARANI MOMTONG DIRUGUI – Base parada no lugar com soco na altura do tronco; 
 

                        2) JUTCHUM-SO MOMTONG DIRUGUI – Base Agachada no lugar com soco na altura do 
tronco; 

       3) AP KUBI MOMTONG DIRUGUI; Avança socando no tronco na base penetrada c/ grito; 
 
                        4) AP KUBI ARÊ MAQUI; Avança defendendo embaixo na base penetrada sem grito. 

  
Faixa Amarela (8º Gub):  fetesponline8@gmail.com   

BASES:           1) AP-SOGUI ARÊ MAQUI - Base de um passo curto defendendo embaixo; 

                        2) AP-SOGUI MONTONG AN-MAQUI - Defende na altura do tronco c/ o braço contrário da 
perna da frente; 

                        3) AP-KUBI ARÊ MACCO, MOMTONG BARÔ DIRUGUI - Defesa embaixo e soca na altura 
do tronco com a mão contraia da perna da frente; 

                  4) AP-KUBI HANSONAL MONTONG BACAT MAQUI - Defendendo com a faca da mão na 
altura do tronco. 

  

Faixa Amarela-Verde (7º gub):  fetesponline7@gmail.com  

Bases:         1) AP-SOGUI OLGUL MAQUI - Defesa acima da cabeça; 

           2) AP TCHAGÔ, AP-SOGUI MONTONG DIRUGUI - Chuta Ap-tchagui, base ap-sogui com 
soco na altura do tronco do mesmo lado do chute; 

              3) AP-TCHAGÔ AP-KUBI OLGUL DIRUGUI - Chutar ap-tchagui, ap-kubi com soco na altura 
do rosto; 

                        4) DUIT-KUBI AN-PALMOC MOMTONG BACAT MAQUI - Base “L” defendendo com o 
antebraço interno na altura do tronco.  

 
Faixa Verde (6º Gub):  fetesponline6@gmail.com  

Bases:      1) DUIT-KUBI HANSON-NAL MONTONG YOP MAQUI - Duitkubi fendendo com a “faca” da 

mão na altura do tronco; 

                     2) DUIT-KUBI HANSON-NAL MONTONG YOP MACCO AP-KUBI MONTONG BARÔ 
DIRUGUI - Duitkubi defendendo com a “faca” da mão na altura do tronco, Ap-kubi socando na altura do 
tronco com a mão q esta na faixa; 

                     3) AP-TCHAGO AP-KUBI MOMTONG DUBON DIRUGUI - Ap-tchagui, e soca duas vezes na 
altura do tronco;  

                     4) AP-SOGUI HANSONNAL MOK AN-TCHIGUI - Bater na altura do pescoço c/a “faca” da 
mão virada p/cima, o braço contrario da perna da frente; 
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Faixa Verde-Azul (5º Gub):  fetesponline5@gmail.com  
Bases:               1) DUIT-KUBI SONNAL MONTONG MAQUI - Defendendo com as duas facas das mãos na 
altura do tronco; 

                2) AP KUBI PYONSONCUT SEUÓ TCHIRUGUI -  Base penetrada Perfurar c/ as pontas 
dos dedos, dorso da mão p/ fora, apoiado nas costas da mão do outro braço;  
                3) AP KUBI JEBI POOM MOK TCHIGUI - Base penetrada bater no pescoço c/ a “faca” da 
mão, defendendo em cima hansonnal olgul maqui ao mesmo tempo;  

                           4) AP KUBI JUMOC AP TCHIGUI - Base penetrada bater na altura do lábio superior, com 
o dorso do punho; 

Faixa Azul (4º gub):  fetesponline4@gmail.com  

Bases:              1) ORUN SOGUI MEJUMOK NERIÔ TCHIGUI - Bater com a parte de baixo do punho de 
cima para baixo. 

                    2) DUIT-CÔA SOGUI DUNG JUMOK AP-TCHIGUI - Bater com dorso de punho na altura do 
lábio superior. 

                    3) AP-KUBI PALKUP DOLIÔ TCHIGUI - Bater com o cotovelo de fora para dentro na altura 
do queixo. 

                    4) AP-KUBI PALKUP PYOJOK TCHIGUI - Bater com o cotovelo na palma da mão. 
Faixa Azul-Vermelha (3º gub):   fetesponline3@gmail.com  
Bases:   1) NARANI, ARÊ RETCHIÔ MAQUI - Defesa em baixo abrindo os braços. 

                     2) BUN SOGUI, BATANG-SON MONTONG AN-MAQUI - Defesa no tronco com a palma 
da mão contrário da base. 

                     3) AP KUBI, BATANG-SON MONTONG MAQUI - Defesa no tronco com a palma da mão. 

                     4) AP KUBI, RANSONNAL PITRÔ MAQUI - Defesa c/ rotação do tronco e defende c/ a 
lateral da mão na altura do tronco. 

Faixa Vermelha (2º gub):           fetesponline2@gmail.com  
Bases: 1) DUIT KUBI SONNAL ARE MAQUI - Defender embaixo com as mãos abertas 

       2) BUN SOGUI BATANGSON GODURO MOMTONG AN MACCO, DUNG-JUMOC AP 
TCHIGUI - Defesa no tronco c/ a palma da mão, com o cotovelo apoiado no dorso da outra mão 
e bater c/ o dorso do punho na altura do rosto; 
       3) AP KUBI OTGORÔ ARÊ MAQUI - Defender embaixo com os punhos cruzados; 
       4) AP KUBI GAUI MAQUI - Defende passando um braço sobre o outro (tesoura); 
       5) AP KUBI MOMTONG RETCHIO MACCO, MURUP TCHIGO, DUIT COA SOGUI 
JETCHIO DIRUGUI - Defende no tronco afastando os braços na largura e altura do ombro, 
segura batendo o joelho contra o adversário, duit coa sogui, socando com os dois punhos na 
altura do abdômen (gancho); 

Faixa Vermelho-Preta (1º gub):      fetesponline1@gmail.com 

Bases: 1) GODURÔ MONTONG BACAT MAKÔ AP-KUBI MONTONG BARÔ DIRUGUI - defesa 

com as duas mãos fechadas na altura do tronco e soco com outro punho na altura do plexo; 

       2) APKUBI WESANTUL MAKÔ DANGYO TOK-DIRUGUI - - um dos braços defendendo 

ao lado da cabeça e outra defende embaixo em seguida com a mão segura o ombro puxa o 
oponente e soco na altura do queixo.; 
       3) DUITKUBI RANSONNAL MONTONG BACAT MAKÔ, AP-KUBI PALKUP DOLIÔ 
TCHIGÔ, DUNJUMOK AP-TCHIGÔ, MONTONG BARÔ DIRUGUI – Base L defesa c/ a mão 
aberta no tronco, ap-kubi, e bate com o cotovelo de fora para dentro no queixo, bate no lábio 
superior com dorso do mesmo punho, e soca com outro punho na altura do plexo; 
       4) GODURÔ ARÊ BACAT MAQUI - defesa c/ as duas mãos fechada, à mão de trás na 
altura do tronco e a da frente embaixo; 
       5) BUM-SOGUI SONNAL MONTONG MAKÔ, AP-BAL AP-TCHAGÔ AP-KUBI 
MONTONG BARÔ DIRUGUI, VOLTA BUMSOGUI BATANG-SON MONTONG MAQUI - defesa 
com as duas mãos abertas, a mão de trás na altura do tronco e a da frente embaixo, chuta com 
a perna da frente ap-tchagui caindo na base ap-kubi e soca com a mão trocada no plexo, puxa 
a perna da frente bum-sogui defendendo com a palma da mão na altura do tronco.   
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