
 

 

 
 

 
 

 

FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Filiada à Confederação Brasileira de Taekwondo e Comitê Olímpico Brasileiro 

Rua Conselheiro Furtado, 1044 – Liberdade. São Paulo. SP 01511-001. (11) 3384-1098 
www.fetesp.com.br 

São Paulo, 04 de outubro de 2021. 
FETESP, Oficio 034/2021 

 

CAMPEONATO PAULISTA 2021 
Só Faixas Pretas - Evento NÃO ABERTO A PÚBLICO 

Seletiva para a formação da Seleção Paulista para o Campeonato Brasileiro 2021 de Pretas  
 

Data: 30 e 31 de Outubro de 2020  

Local: Ginásio do Centro Recreativo - CERET 
Rua. Canuto Abreu, s/n - Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, 03336-060 

Apoio: Prefeitura de São Paulo, Sec. de Esporte, Lazer e Recreação de São Paulo e MKL 

Realização: Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo - FETESP 
T: 11-3384-1098. Whatsapp: 11-99578-5177. Site: www.fetesp.com.br  
E-mail: sac.fetesp@gmail.com ou fetesptkd@outlook.com 

Organização: Comissão Organizadora da FETESP  

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

Confirmação da Inscrição: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoet7wxiN2BnuszQvD_syEZpBPwhsiyhbnzdFieYPF
9pZq0Q/viewform      

 

Confira a sua inscrição no site da FETESP. 

Qualificação: Atletas e suas academias devem estar devidamente em dia junto à FETESP.  

*CATEGORIA INFANTIL: valerá pontos no ranking estadual para envio a CBTKD 

Inscrições: Inscrições até 15:00 do dia 22/10 (sexta). Somente via on-line (celular) por equipe.  
Ler e estar ciente de estar assinado Termo de Responsabilidade no ate de inscrever.  
Inscrever por equipe e devem anexar comprovante de pagamento. 

Festival do PARATaekwondo: MEDALHAS DE OURO para todos. As Divisões serão separadas no dia.  
Taxa de Inscrição Institucional: apenas R$ 10.00 por categoria e por atletas 

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: Inscrever via on-line e enviar comprovante para 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$ 10.00 (dez reais). Até 12:00 horas do dia 28/10 (quinta-feira) 
Após confecção das chaves as mesmas não serão alteradas.  

Premiação: Entrega da Medalha: 1º e 2º colocado logo após a final de cada categoria e 3º colocado (apenas 
um (1) terceiro receberá premiação, quem perdeu para o campeão) deve se apresentar 
imediatamente após o término da luta-final, caso contrário será considerado recuso da premiação.  

 Obs. As entregas poderão ser realizadas no Podium, caso haja possibilidade será anunciado no congresso. 

Pontuação (individual): 1º lugar (10 pontos), 2º lugar (7), 3º lugar (6), 5º lugar (4), 9º lugar (2). 

Critério: Classificarão 4 atletas por categoria os mesmo devem disputar o  o Super Campeonato Brasileiro 
na mesma categoria em que se classificou. Todos atletas deverão estar cadastrados no SGE e 
em dia com a federação.  

Informativo: - O atleta deve se apresentar imediatamente na área de chamada, podendo ser 
desclassificado em caso de ausência; 
-Vitoria GAP, encerrará TODAS AS LUTAS com 20 pontos, incluindo finais 
-O uso de chinelo no Ginásio visando a higiene e segurança dos atletas. 

Colete Eletrônico KPnP: O Capacete e Colete eletrônico KPnP serão fornecidos para uso no evento 
gratuitamente pela MKL.  
-Protetor de Pé apenas KPnP individuais devem ser autorizados pela inspeção (arbitragem).  
-Divisão Cadete, uso obrigatório do capacete com proteção de acrílico. 
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Protetores:Os atletas de todas as categorias deverão trazer seu próprio material de competição, 
específico para o Taekwondo (genital p/ambos os sexos, antebraço, caneleira, luva, bucal 
somente transparente e protetor de pé KPnP)  
Divisões infantil e cadete devem trazer capacete (nas cores vermelho e azul) 

Inspeção: Será realizada em horário pré-determinado, na entrada do ginásio. Deverá apresentar comprovante 
de vacinação ou teste de Covid-19 realizado com no máximo 72 horas antes do evento. 

Pesagem: será feita na inspeção, o atleta deverá estar de Dobok e portar Carteirinha da FETESP. 
Haverá tolerância de 600g devido o uso do Dobok. 

Indicação de Árbitros de Kyorugui: As academias devem indicar ao Coordenador Tiago Procópio 01 árbitro a 
cada 10 atletas inscritos até o dia 30/3 via e-mail: tiago.procopio@live.com. cópia para 

sac.fetesp@gmal.com. Caso contrário ou não apresentando o convocado não haverá o apoio institucional.  

Arbitragem:  O árbitro deverá utilizar uniforme oficial da FETESP conforme seu Dpto de Arbitragem 
(Kyorugui e Poom-se). O Dpto de Arbitragem divulgará a lista de árbitros convocados. 

Técnicos: Somente os técnicos credenciados do ano 2021 poderão atuar na competição.  
O técnico somente poderá entrar nas áreas portando o crachá e a camisa de técnico da 
FETESP, 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.  
Credenciamento Técnico provisionado 2021: R$ 300.00 (deverá ser feito até o dia 25/10) 

Credenciamentos Especiais: Somente com Carteira emitida pelos Conselhos (CRM e CREFITO)  
Credenciamento deverá ser feito junto com a inscrição.  
Filiados em dia junto a FETESP: isento.     Não Filiados: R$ 50.00   

Dobok:  Dobok tradicional. Faixas Coloridas com gola branca. 

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 e mediante o 
pagamento da taxa, como rege o regulamento de competição.  
Taxa exclusiva para Instauração do Recurso: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 

Com. de Recurso e Disciplina: Ms. Paulo Akira, Lucas Rebello, Prof. Tiago Procópio e 02 representantes (atletas e técnicos). 
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CAMPEONATO DE KYORUGUI  
DIVISÕES DE KYORUGUI, por Idade e Código: 

Sub11 (B): 9~11 anos (2010~2012)    Sub 14 (C): 12 ~14 anos (2009~2007) 
Sub17 (D):  15~17anos (2004~2006)   Sub 21 (E):  17~ 21 anos (2004~2000) 
Adulto (F):  18 anos ou mais (~2003): Master (G~K): 31 Anos ou mais (~1990) 

 
KYORUGUI – CODIGO, CATEGORIAS, TEMPO E TAXAS 

CODIGO GRADUAÇÃO PESAGEM DIVISÃO POR IDADE Rounds/Tempo  CHUTE NO ROSTO TAXA 

BD 2º Gub acima SIM Sub 11  2R x 90 seg NÂO - KPnP R$ 120,00 

CD 2º Gub acima SIM Sub 14  2R x 90 seg SIM - KPnP R$ 170,00 

DD 2º Gub acima SIM SUB 17 2R x 90 seg SIM - KPnP R$ 170,00 

E 1º DAN SIM SUB-21 (Opcional)  Só final 3R SIM - KPnP R$ 170,00 

FD 1º DAN SIM ADULTO (Opcional) so final 3R SIM - KPnP R$ 170,00 

GD 1º DAN SIM MASTER 1 (31 a 34) 2R x 90 seg SIM - KPNP R$ 170,00 

HD 1º DAN SIM MASTER 2 (35 a 44) 2R x 90 seg SIM - KPNP R$ 170,00 

ID 1º DAN SIM MASTER 3 (45 a 54) 2R x 90 seg NÃO – KPnP R$ 170,00 

JD 1º DAN SIM MASTER 4 (55 a 59) 2R x 90 seg NÃO – KPnP R$ 170,00 

KD 1º DAN SIM MASTER 5 (+ 60) 2R x 90 seg NÃO – KPnP R$ 170,00 

 

CATEGORIAS (CODIGO NUMERICA POR PESO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMO INSCREVER CÓDIGOS DE DIVISÕES E CATEGORIAS 

CODIGOS em ordem ALFABÉTICA, Separação por Idade e Graduação (ex. , BB. CC... KA), 

CODIGOS em ordem NUMÉRICA,  Separação por Peso e Sexo, Masculino: 1~10; Feminino: 11~20. 

Ex.: Código (A ou B) + Numérica ou Altura (mirim~sub17) ou Peso (adulto, máster). 

         Cadete: CA-5 ou CD-5 (-49kg)  SUB 17: DB-15 ou DA-15 (-52kg) 

 
Termo de Responsabilidade. Deverá ser feito o aceite digital no ato da inscrição para ser validado.  

Declaramos (Atleta e/ou responsável) para os devidos fins legais, que estou (estamos) ciente das 
orientações sanitárias e de saúde pública emitidas pela Organização Mundial de Saúde, pelos 
Governos Federal, Estadual e Municipal e pelas entidades de administração do Desporto, para atenuar 
a transmissão da COVID-19. E, em especial, o protocolo emitido pela FETESP para participação na 
competição. Para evitar a disseminação da COVID-19 me comprometo a observar e respeitar essas 
diretrizes. ME COMPROMETO A INFORMAR DIRETAMENTE O MEU TÉCNICO E/OU 
RESPONSÁVEL LEGAL, E AINDA A DIRETORIA DA FETESP se tiver alguns dos seguintes 
sintomas: alteração no olfato/paladar, dor de cabeça, febre, tosse, coriza, dor no corpo, dor de garganta, 
diarreia, dificuldade para respirar, tremedeira no corpo, palpitação ou vômitos, bem como, de não 
participar nem da competição, podendo assim só retornar com alta médica. Isento integralmente a 
FETESP pelos riscos de contágio oferecido pelo ambiente, mesmo sendo tomadas todas as 
providências recomendadas pelos protocolos sanitários disponíveis, FETESP e pelos protocolos 
emanados, quer das autoridades públicas competentes, quer das entidades envolvidas no evento 
desportivas. Confirmo o interesse de participar do evento organizado pela FETESP no PRESENTE 
MOMENTO. 
Declaramos que, ao nos inscrevermos nesta Campeonato Paulista de Taekwondo 2021, sou/somos 
inteiramente responsáveis pela nossa integridade física, isentando os realizadores, organizadores, 
organizações, patrocinadores e demais membros, de toda e qualquer responsabilidade por acidentes 
que venham nos ocorrer, dentro e fora das atividades do evento e nos transportes.  Declaramos ainda, 
desde já compreendo que o Taekwondo é um esporte de combate, que impõe alto contato físico e que 
por isto há riscos de acidentes e sanitárias. Também, estamos outorgando todos os direitos de 
divulgação sobre nossa imagem para divulgações (TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartaz e etc.,) a 
serem feitas a qualquer tempo deste evento, organizadoras, entidades e patrocinadores sem nenhuma 



 

 

compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto qualquer outra permissão verbal ou por 
escrito 

 

ANTECIPADANDO INSCRIÇÃO ESTARÁ COOPERANDO ORGANIZAÇÃO DA FEDERAÇÃO 

 

 

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA - CAMPEONATO PAULISTA 2021 
Programação definitiva será publicado as 15:00 no dia 25/10 (segunda-feira) 

Só Faixas Pretas - Evento NÃO ABERTO A PÚBLICO 

 

22/10 (Sex) ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÃO, Impreterivelmente, 
15:00  Enviar indicação dos árbitros para o coordenador de arbitragem (ou antes) 
 tiago.procopio@live.com. cópia para sac.fetesp@gmal.com 

25/10 (Seg) Disponibilização de Relação dos atletas inscritos para correções 
15:00 Publicação de PROGRAMAÇÃO DEFINITIVA 

26/10 (Ter) Reunião de Comissão de Trabalho 
12:00 Encerramento para solicitação das correções. 
18:00 Disponibilização da relação dos atletas inscritos – finais 

29/10 (Sex)  
13:00 Montagem do Ginásio PL (Inclusive VRs) 
20:00   Congresso técnico via Zoom (contamos presença de todos) 

30/10 (Sab)   Ginásio CERET - Confirmar horário específico de pesagem e acesso no Ginásio 

06:40 Chegada da Comissão Organizadora, Staff e Árbitros 
08:00 Finalização da montagem e Reuniões 
08:30 Chamada de atletas e Pesagem (Sub 17) 

09:00 Início de Kyorugui Sub 17: Pesagem (Sub 11: ?       Sub 14: ?    
Master I/II: 12:30(?).  Master III~V: ?) 

16:30 Previsão do encerramento 

31/10 (dom) - Ginásio CERET - Confirmar horário específico de pesagem e acesso no Ginásio 

08:30 Chamada de atletas  
09:00 Kyorugui (Sub 21),  Adulto: A ser definido 
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FETESP - FIQUE ATENTO AS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO DESTE EVENTO QUANTO A COVID-
19 

 

As regras de segurança sanitárias estabelecidas pelas autoridades públicas serão respeitadas 
impreterivelmente pela FETESP e seus filiados neste evento, sendo que: 

Só será permitida a entrada no ginásio no dia do evento, dos competidores e técnicos em posse 
de um comprovante de vacinação com pelo menos a 1ª dose da vacina, e/ou um teste negativo 
da COVID19, realizado nas últimas 72h. 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA CONTRA COVID-19 

 

Os competidores só poderão entrar e/ou permanecer no ginásio apenas no horário estabelecido pela 
FETESP para sua luta/categoria em local e horário pré-estabelecido. 

Para a segurança de todos é recomendado que verifique sua temperatura antes de se dirigir ao evento. 
Caso haja qualquer sintoma, procure um serviço médico. 

Caso você se sinta indisposto ou esteve em contato com um paciente diagnosticado com Covid-19, 
fique em casa e procure seu médico. 

Todo nosso material e equipamento, utilizados pelos atletas para as lutas, de responsabilidade da 
FETESP, serão desinfetados antes e durante o evento garantindo assim a segurança sanitária dos 
participantes. 

O uso de máscara é obrigatório, especialmente dentro do ginásio, e apenas será autorizada a retirada 
da máscara antes do início da luta. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

➢ Cada atleta deve levar em sua mochila ou bolsa um recipiente adequado para água. Este recipiente 
deve estar sempre no local especificado de uso exclusivo do atleta; 

➢ Proibido dividir a garrafa com outro atleta. É uso exclusivo e pessoal;  

➢ Utilizar banheiros de forma individual;  

➢ Não será permitido tomar banho no ginásio; 

➢ Lavar as mãos com sabão e secar com toalha descartável ou a de uso pessoal;  

➢ Desinfetar as mãos com álcool ou solução da OMS. 

➢ Adotar medidas de prevenção, higiene, limpeza e desinfecção; 

➢ Viabilização de álcool gel;  

➢ Uso de máscaras por todos envolvidos no evento, durante todo o período, exceto aos atletas que 
deverão colocá-las imediatamente após o término da luta; 

➢ Não compartilhar garrafas, objetos pessoais, objetos de segurança e alimentação; 

➢ Para os atletas menores de 18 anos, será permitida a presença de 1 (um) acompanhante, caso 
venha a ser fundamental;  

OBSERVAÇÕES: O EVENTO NÃO SERÁ ABERTO AO PÚBLICO. 

 


