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CURRICULO ADEQUADO PARA PANDEMIA  

 O Departamento Tecnico da Fetesp não está medindo esforços para que nossa modalidade 

possa enfrentar e superar essa pandemia e vem apoiando nossos filiados retorno das atividades respeitando 

as normas de distanciamento social do Governo de São Paulo e o Departamento Técnico apresenta Currículo 
para Exame de Faixa adaptado no período da Pandemia. 
 

I - POOM-SE: 
CANDIDATOS OBRIGATÓRIA EXTRA 

1º Dan Taeguk Pal Jang Taeguk 1 a 7 jang 

 
II - KIBON DONJAK 

Bases Ap-Sogui, Ap-Kubi, Duit-Kubi, Ju-Tchum-Sogui. 
• Apsogui arê maqui - defesa embaixo. 
• Apsogui hansonnal anurô mok-tchigui - bater no pescoço c/ a “faca” da mão, o braço 

contrário da perna da frente. 
• Apkubi jebi-poom mok-tchigui - bater no pescoço c/ a “faca” da mão, defesa hansonnal 

olgul maqui ao mesmo tempo. 
• Apkubi palkup doliô tchigui - bater com o cotovelo de fora para dentro na altura do queixo. 
• Apkubi hansonnal pitrô maqui - defesa c/ rotação do tronco e defende c/ a lateral da mão 

na altura do rosto. 
• Apkubi kaui maqui - defende em forma de tesoura passando um braço sobre o outro. 
• Duit-kubi godurô montong bacat maqui - defesa com as duas mãos fechadas na altura 

do tronco. 
• Jutchum-sogui yop dirugui - soco para lateral na altura do plexo. 

 

III – BAL KI SUL 
KIBON BAL-TCHAGUI (BÁSICOS): Ap-tchagui; Ap-tcha-oligui; Mirô-tchagui; Bacat-tchagui; An-tchagui; 

Tigô-tchagui; Doliô-tchagui; Furiô-tchagui; Yop-tchagui; Duit-tchagui; Duit-furiô-tchagui (bandê doliô). 

SIBÔM BALTCHAGUI (DEMONSTRAÇÃO): Timiô Ap-tchagui (1,2,3); Timiô Yop-tchagui (1,2);  
Yop e Jung-kwon, Ka-ui-tchagui, Ssambal Ap-tchagui (pés afastados), e Dubal Ap-tchagui (pés 
unidos). 

SIHAP BALTCHAGUI (KYORUGUI): Chutes no lugar em duas raquetes uma acima da outra, 2 minutos. 

 

IV - MAT-TCHÔ KYORUGUI 
HAN-BÔN KYORUGUI: (fazer individualmente); mínimo de 5 movimentos. 

ANJÁ (MURUP) KYORUGUI: (fazer individualmente); mínimo de 5 movimentos. 

 

V – JAIU KYORUGUI  
Step Kyorugui 

 

VI – KYOC-PA  
Timyo Ap-tchagui – exigido folha de surfite (A4) 
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