
  
  

 

1. PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO  ______________________________________________  

Federação Espirito Santense de Taekwondo  

Endereço: R. Evânia Carneiro da Silva, 03 Sala, Bairro Tabuazeiro – Vitória – ES 

Telefone: (27) 99989-4865 ou 99921-5518. 

E-mail: festkd@gmail.com 

Website: www.festkd.com.br  

  

2. COORGANIZAÇÃO E APOIO ___________________________________________________   

All Sports 

Apoiadores: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano – Secretária de Esportes. 

Parceiros:  

  
3. DATA ___________________________________________________________________   

09 e 10 de julho de 2022 

 

4. LOCAL____________________________________________________________ ______   

CEE Paulo Antônio Lorenzoni 
R. Belarmino Pinto, 157 

Marechal Floriano, ES 

CEP: 29255-000  
 

5. REGRAS DE COMPETIÇÃO __________________________________________________   
Critério #1:  O evento será disputado em:  

faixas pretas: categorias – infantil, cadete, juvenil, sub-21, adulto e master;  

faixas coloridas: categorias – mirim, infantil, cadete, juvenil, adulto e máster;  

Critério #2:  Somente poderão participar deste evento os atletas devidamente registrados no SGE 

(Sistema de Gestão Esportiva) e em dia com suas obrigações estatutárias na FESTKD e 

suas Associações ou Academias;  

Critério#3:   As divisões de peso e idade deverão ser respeitadas conforme regulamento publicado 

no site oficial da FESTKD – Normativa de divisões FESTKD . 

Critério#4: Serão seguidas as regras de competição estabelecidas pela WT;  

Critério#5: Serão seguidas as regras de competição estabelecidas nas Normas  

Gerais de Competição conforme regulamento publicado no site oficial da CBTKD – 

Regras Gerais de Competição https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-

documentoOficial-1614699044.pdf. 
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6. MATERIAL DE COMPETIÇÃO _____________________________________________________   

• Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: antebraço, perna, genital 
(masculino e feminino obrigatórios), luva, meias eletrônicas DAEDO ou SULSPORT e bucal 

(obrigatório, sendo facultativo apenas para o atleta que, no ato da inscrição, apresentar laudo 

médico especializado no qual comprove ser prejudicial ao atleta o uso deste);  

• Serão utilizados protetores eletrônicos Daedo e Sulsport fornecidos pela organização;  

• Somente serão permitidas as marcas homologadas pela WT e CBTKD;  

• O uso dos materiais deve seguir o previsto nas Normas Gerais de Competição  

• (https://www.cbtkd.com.br/template/base/anexo/Anexo_11_normas_gerais_material.pdf).  

   

  7. ARBITROS _____________________   

• Serão convocados pela FESTKD através da Coordenação de Arbitragem;  

• A organização do evento ficará responsável pela alimentação, translado e hospedagem dos 

árbitros;  

• Todos os demais gastos ficarão por conta dos árbitros;  

• O uso do uniforme oficial de árbitro estadual da FESTKD será obrigatório.  

  
  8. CONDIÇÕES PARA EQUIPES PARTICIPANTES    

• Todas as despesas referentes a transporte, hospedagem, alimentação, médicas entre outras serão 

de responsabilidade dos atletas participantes e suas equipes;  

• A FESTKD está isenta de qualquer custo referente a participação de atletas.  

 

9. INSCRIÇÃO ___________________________________________________________________   

  9.1 Procedimento  

• As inscrições serão realizadas diretamente pelos professores e mestres através do Formulário de 
inscrição no site da FESTKD através de Responsável da Equipe, Academia ou Associações, enviando 

para o e-mail inscricao.festkd@gmail.com, juntamente com o comprovante de deposito 

identificado. 

• Link do Formulário Kyorugui Coloridas: https://form.jotform.com/221521088513651 

• Link do Formulário Kyorugui Pretas: https://form.jotform.com/221521138851652 

 

  9.2 Taxa de inscrição   

Kyorugui Mirim 

R$50,00 (Cinquenta Reais) por atleta categoria Mirim. 
 

Kyorugui Infantil a Master 

R$80,00 (Oitenta Reais) por atleta Categorias Infantil a Master. 
 

Kyorugui Faixas Pretas 

R$100,00 (Cem Reais) por atleta Categorias Cadete e Junior (2º Gub a Preta), Sub21, Adulto e 

Master. 

 

• Após a inscrição para efetuar qualquer alteração de categoria de peso antes da data limite o 
mesmo deve entrar em contato com o endereço anterior disponibilizado (FESTKD).  

• Após a data de encerramento das inscrições nenhuma solicitação ou retificação será aceita. 

Somente serão verificados casos que sejam de responsabilidade da FESTKD, e nos mesmos, o valor 

não será cobrado.  

file:///E:/Users/FESTKD/Desktop/Taekwondo%20FESTKD/2022/Campeonato%20Capixaba%202022/1ª%20Etapa/(
https://www.cbtkd.com.br/template/base/anexo/Anexo_11_normas_gerais_material.pdf
https://www.cbtkd.com.br/template/base/anexo/Anexo_11_normas_gerais_material.pdf
https://www.cbtkd.com.br/template/base/anexo/Anexo_11_normas_gerais_material.pdf
mailto:inscricao.festkd@gmail.com


 

   9.3 Conta para deposito   

 

FAVORECIDO: DONATO DE SOUZA ALENCAR 

BANCO SICOOB         BANCO: 756 AGÊNCIA: 3010     CONTA CORRENTE: 114677 

CPF: 01720770794 (PIX) 

*Observação: Para efetivar a inscrição o atleta deverá ter sua anuidade em dia na Federação. 

 

9.4 Prazos e avisos  

 

• O prazo de inscrição é até dia 01 de julho de 2022 as 20:00h horário de Brasília;  

• O registro e submissão após essa data não será aceito em nenhuma circunstância;  

• Caso não seja comprovado o pagamento do atleta no evento ele será retirado do evento mesmo 

após a divulgação da lista de inscritos;  

• Sob hipótese alguma haverá devolução, ressarcimento ou crédito do valor pago.  

 

9.5 Cronograma 

 

Publicação do Edital  01/06/2022 

Início das inscrições  01/06/2022  

Encerramento das inscrições  01/07/2022 – 20h00  

Publicação da lista dos inscritos  04/07/2022 

Prazo para retificações 06/07/2022 – 18:00 

Publicação da lista definitiva 07/07/2022 

Publicação das chaves  08/07/2022 

* Caso sejam retificações ou correções em função de responsabilidade e/ou erro da Organização do Evento  

 

  10. OBSERVAÇÕES            __________                                                                                                                    

 

• O presente evento poderá ser transferido/cancelado por motivo de força maior, calamidade 
pública, imposição legal e/ou determinação judicial, bem como a programação está sujeita a 

ajustes;  

• É proibida a entrada de bebidas alcoólicas, latas e objetos cortantes ou contundentes, sob pena 
de confisco pela segurança;  

• Não será permitida a entrada de menores de 12 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis;  

• Atletas menores de 18 anos somente poderão participar do evento com a autorização expressa 
dos pais e/ou responsáveis legais (modelo de autorização em anexo) sendo obrigatório o 

reconhecimento de firma, sem o qual a autorização não será aceita;  

• A inscrição do atleta, técnico e/ou qualquer outro integrante no evento outorga automaticamente 

todos os direitos de divulgação sobre a imagem da pessoa inscrita  (TV, Jornais, Revistas, Internet, 

Cartaz, etc.) a ser feita em qualquer tempo antes, durante ou após o evento, sem nem uma 



compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra autorização verbal ou 

por escrito.  
 

  11. PREMIAÇÃO ____________________   

 

 Posição  Pontos no ranking estadual  

1º lugar  15 pontos  

2º lugar  09 pontos  

3º lugares  5,40 pontos  

5º lugares  3,78 pontos  

 

• O atleta deverá participar da cerimônia de premiação trajando uma das seguintes opções:  

- Agasalho esportivo completo;  

- Dobok completo;  

- Calça de Dobok e camiseta;  

- Calça de agasalho e camiseta;  

- Calçado fechado;  

- OBS: Não será permitido uso de bonés ou similares durante cerimônia de premiação.  

 

  12.FORMAÇÃO DAS EQUIPES    

 

• Inscrição por cada credencial emitida;  

• Cada equipe poderá indicar um profissional da área médica (fisioterapeuta ou médico) sem custo. 

Caso sua credencial seja emitida e este não comparecer ao evento será cobrado uma taxa de 

R$120,00 para a equipe;  

• O médico ou fisioterapeuta devem estar com sua documentação (CRM ou CREFITO) em mãos 

durante o evento;  

 

  13. VESTIMENTA DO TÉCNICO    

• Todos os treinadores devem se atentar aos regulamentos ao Código de Ética 

(https://www.cbtkd.com.br/template/base/anexo/Anexo_5_codigo_de_etica_cbtkd.pdf) 

podendo sofrer algum tipo de sanção caso desrespeite qualquer regulamento da entidade 

esportiva.  
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PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA  

(Programação definitiva em 08/07) *  

  

  

DATA  HORÁRIO  ATIVIDADE  LOCAL  

09/07/2022 

Sábado 
09:00h as 

12:00h 
  Preparação do Ginásio 

 

 

 

 

CEE Paulo Antônio Lorenzoni 

Marechal Floriano - ES 

  

   

  

  
10/07/2022  

Domingo  

07:30h as 

08:30h 
  Pesagem Faixas Pretas 

  (Todas as Categorias)  

08:30h as 

08:50h 
  Abertura Oficial 

09:00h 

  Competição 

  Kyorugui (Categoria Mirim, Infantil,  

                     Cadete e Juvenil) 

  (Todas as Graduações) 

12:00h 

  Competição  

  Categorias Adulto e Master 

  (Todas as Graduações)  

• Serão fornecidos maiores detalhes como pesagem geral, categorias de idade, pesos e Faixa Preta. 

• O não comparecimento na pesagem no horário determinado o atleta será Desclassificado do evento               

automaticamente. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

CAMPEONATO CAPIXABA DE TAEKWONDO 2022 

2ª ETAPA 
 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 
 
 

 

Eu __________________________________________________________________________________, 

RG nº ________________________, CPF nº___________________________,  

Sou responsável pelo menor _____________________________________________________________,  

RG nº ________________________, CPF nº _________________________,  

Eu autorizo o mesmo a participar do Campeonato Capixaba de Taekwondo 2022 – 2ª Etapa, na cidade 

de Marechal Floriano - ES, nos dias 09 – 10 de julho de 2022. Sou inteiramente responsável pela 

integridade física do menor mencionado, isentando a Federação Espírito-santense de Taekwondo, os 

organizadores e apoiadores do evento de toda e qualquer responsabilidade por acidentes que venham a 

ocorrer dentro das atividades e do transporte para esse evento. Outorgo todos os direitos de divulgação 

sobre a imagem da pessoa mencionada acima para divulgações (TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartaz e 

etc…) a ser feita em qualquer tempo antes, durante ou após o evento, sem nenhuma compensação 

financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito. 

 
 
 
 

 

Assinatura do Responsável 
 
 
 

_________________, _____ de _____________________ de 2022 

  

 

 



 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE SAÚDE 

 
1. Nome: _____________________________________________________________________________ 

2. CPF: _______________________________________________________________________________ 

3. Clube/Academia:_____________________________________________________________________ 

4. Pais ou responsáveis* (para menores de 18 anos): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Competição/Evento: __________________________________________________________________ 

6. Atesto que as seguintes declarações são verdadeiras (marque com X as opções verdadeiras) 

a. ( ) Não apresentei os sintomas de temperatura corporal acima de 37,5 ° C, tosse, dor de garganta, dor 

muscular ou articular de início não relacionada ao treinamento, dor de cabeça, falta de ar, náusea ou 

vômito, diarreia, perda de paladar ou olfato, secreção nasal/espirros, fadiga de início recente sem causa 

conhecida nos últimos 14 dias 

b. ( ) Completei a quarentena por 14 dias, de acordo com as diretrizes de retorno seguro da CBTKD e 

com as diretrizes de retorno a competição para prevenção do COVID19, para participar desta 

competição 

c. ( ) Nas últimas 4 semanas, não há ninguém em minha casa ou minha equipe que tenha tido contato 

com alguém com possível ou confirmada infecção por Covid-19. 

d. ( ) Não há ninguém na minha casa que tenha sintomas sugerindo infecção por Covid-19. 

e. ( ) Eu discuti sobre esta competição com meu treinador e médico da equipe (e/ou responsáveis) que 

me liberaram para participar desta competição. 

7. Reconheço que devo consultar o médico da equipe e/ou o médico local o mais rápido possível para 

obter aconselhamento e instruções para Covid-19 e tratamento de quaisquer sinais ou sintomas 

sugerindo infecção ou diagnóstico confirmado de Covid-19 antes de retornar a qualquer treinamento ou 

competição. 

( ) Sim, estou ciente 

( ) Não, não concordo 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do atleta ou responsável legal. 

 


