FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Filiada à Confederação Brasileira de Taekwondo e Comitê Olímpico Brasileiro.
Rua Conselheiro Furtado, 1044 – Liberdade. SP 01511-001. T/F: (11) 3284-1098
www.fetesp.com.br.

INFORMAÇÕES GERAIS E REQUISITOS

1. Inscrição deve ser feita até o dia 23/07, com todos os documentos e solicitações;
2. Os candidatos deverão participar do treino preparatório especifico que será realizado no
dia, 10/07 (dom) e 23/7 (sab) na Academia Liberdade;
3. Formulário da FETESP e KUKKIWON, deve está digitado e enviado digitalizado ou em
letra legível até o dia 23/7, último dia das inscrições
A) http://www.fetesp.com.br/fichas/formularios/registro_faixa_preta_fetesp.doc
B) http://fetesp.com.br/fichas/formularios/formulario_kukkiwon.doc
C) 1 foto 5x7 ou digitalizada em alta resolução e enviada por e-mail
4. Os candidatos 2º DAN ou acima, deve ser anexado o último documento de faixa preta da
FETESP.
5. Os candidatos 2º DAN ou acima, anexar Copia do certificado do Seminário de Arbitragem
(a partir de 15 anos);
6. Todos candidatos para 1º Dan devem usar Dobok limpo e gola branca com emblemas da
FETESP (braço esquerdo), Brasil (peito direito) e Coréia (peito esquerdo);
7. Os candidatos para 1º Dan devem estar registrados como 1º Gub com a carência mínimo
de 30 dias antes a data do exame;
8. Todos candidatos devem trazer seus dobok limpo com os emblema da FETESP (braço
esquerdo), Brasil (preito direito) e Coréia (peito esquerdo);
9. Trazer todos os protetores, incluindo bucal, capacete e tórax no dia do Exame;
10. Solicitamos que todos os candidatos tragam cadeado, a FETESP ou ACADEMIA não
serão responsabilizadas por qualquer objeto perdidos em seu interior;
11. Estaremos disponibilizando armário para colocarem suas bolsas, solicitamos apenas que
tragam seus cadeados. Extremamente será proibido malas no DOJANG;
12. Recomendamos solicitar Certificado da CBTKD, devem ser feitas diretamente no SGE
sistema da CBTKD;
13. As MONOGRAFIAS, (candidatos 4º DAN acima), entregues/enviadas até o dia 10/07/2022
(dom) para o e-mail: sac.fetesp@gmail.com. Quaisquer dúvidas entrem em contato,
através do e-mail ou whatapp (11) 93340-5177
14. Todos os aprovados receberão certificado logo após o termino do exame, ressalva aos que
não cumprirem com os requisitos da FETESP;
15. Quaisquer dúvidas entre em contato, através do e-mail fetesp@fetesp.com.br ou (11) 33941098
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