Realização Organização e Apoio:
Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais – FTEMG
Prefeitura Municipal de Itabira - Projeto Criança do Amanhã.
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ)
Local:
Ginásio Poliesportivo Maestro Silvério Faustino, situado à Rua Irmãos D´Caux, s/n – Centro – Itabira - MG
Data:
Dias 17 e 18 de Março de 2018.
Premiação:
Aos Atletas Medalhas para 1º, 2º e 3º lugares.

Informações Gerais
Inscrição:
Somente até o dia 08/03/2018 (quinta-feira) até as 17:00 horas, para que a lista possa
estar no site até o dia 12/03/2018. - ATENÇÃO!!! Alterações até o dia 15/03/2018.
01(uma) Modalidade R$ 60,00
(Sessenta Reais)

-

01(uma) Modalidade R$ 90,00
(Noventa Reais)

-

FAIXA COLORIDA POOMSE E KIOPA
02(duas) Modalidades R$ 100,00 (Cem Reais)
FAIXA PRETA
02(duas) Modalidades R$ 180,00
(Cento e Oitenta Reais)

-

03(três) Modalidades R$ 150,00
(Cento e Cinquenta Reais)
03(três) Modalidades R$ 270,00
(Duzentos e Setenta Reais)

Banco 341 Itaú – Agência. 3134 - Conta corrente 01574-6 Favorecido: FT E M G
As inscrições só poderão ser feitas na FTEMG em FORMULÁRIO PRÓPRIO DE INSCRIÇÃO
(em anexo ou no link > http://ftemg.com.br/index_download.php) com comprovante de pagamento
e enviado por fax ou email (ftemg@yahoo.com.br), estas terão que ser confirmada com a secretaria para que a
mesma seja validada. Todas as inscrições deverão ser feitas separadas por faixa marcando as opções.
O atleta que for identificado lutando com faixa diferente da sua graduação será automaticamente desclassificado.
Alojamento:
Os interessados deverão fazer a reserva até o dia 15/03/18 pelos telefones:
(31) 99942-5109 (Grão Mestre Martinho), ou 98752-6068(Prof. Daú primo), Valor R$10,00 (Dez Reais) por pessoa.
Trazer colchões e roupa de cama.

P r o g r a m a ç ã o (1ª Etapa - 2018)
Os horários serão divulgados no site (ftemg.com.br) no dia 13/03/2018
Importante:
As prováveis alterações (peso, faixa, idade e etc.) poderão ser feitas somente até o dia 15/03/2018, por escrito e
encaminhado ao responsável pelo cadastro, podendo ser desclassificado o atleta irregular.
Acompanhe no site a lista de inscritos a partir do dia 12/03/2018.
NO ATO DA PESAGEM SERÁ OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DA FTEMG EM DIA.
ACESSE O SISTEMA (http://www.pedropas.com:8080/WebTKDServiceAcademia/) COM O LOGIN E
SENHA DA SUA ACADEMIA E VEJA A SITUAÇÃO DOS SEUS ATLETAS JUNTO A FTEMG.

Faça um pedido à Ftemg de uma relação da documentação que estiver em poder da secretaria.
Categoria de idade, peso, faixa e demais informações não contidas aqui, estarão disponíveis no site;
ftemg.com.br ou pelo E-mail: ftemg@yahoo.com.br ou nos telefones: (31)3224-6732 – (31) 98878-8056

Categoria de Peso:
Fraldinha - Masc./Fem -18 kg, -20 kg, -22 kg, -24 kg, -26 kg, -28 kg, -30 kg, acima de 30 kg.
Mirim - Masc./Fem
-22 kg, -24 kg, -26 kg, -28 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, -42kg, acima de 42 kg.
Infantil - Masc./Fem
-30 kg, -32 kg, -34 kg, -36 kg, -39 kg, -42 kg, -45 kg, -48 kg, -52 kg, acima de 52 kg.
Cadete Masculino
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, acima de 65 kg.
Cadete Feminino
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, acima de 59 kg.
Júnior Masculino
-45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, acima de 78 kg.
Júnior Feminino
-42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg,-68 kg, acima de 68 kg.
Sub 21 Masculino
-54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, -87 kg, acima de 87 kg
Sub 21 Feminino
-46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg, acima de 73 kg.
Adulto Masculino
-54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, -87 kg, acima de 87 kg
Adulto Feminino
-46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg, acima de 73 kg.
Máster Masculino
-58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, -87 kg, acima de 87 kg
Máster Feminino
-49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg, acima de 73 kg.
Obs.: Escreva a categoria de Peso na inscrição exemplo: Até 52 kg e não o peso > (51,480 kg)
Idade dos Participantes:
Fraldinh Até 06 anos 11 meses e 29 dias.
a
Mirim
Até 09 anos 11 meses e 29 dias
Infantil
Até 13 anos 11 meses e 29 dias
CADETE 12 à 14 anos de idade
Nascidos em 2002 a 2004 (somente Faixa Preta Seletiva)
Júnior
Nascidos entre 1º de jan. de 1999 à 31 de dez. de 2001 (de 14 à 17 anos)
Sub 21
16 à 21 anos de idade
Nascidos em 1995 a 2000 (somente Faixa Preta Seletiva)
Adulto
Acima de 18 anos.
Máster
De 31 à 35 anos - 36 à 40 anos - 41 à 45 anos - acima de 46 anos - Destacar a idade na ficha de inscrição
Obs.: escreva a categ. de idade na inscrição exemplo: Inf. Jun. Adulto ou Máster e não a idade > Ex.:(17 anos)
Categorias de Faixa:

10º GUB até 9º GUB
Faixa Branca até Faixa Cinza
8º GUB até 6º GUB
Faixa Amarela até Faixa Verde
5º GUB até 3º GUB
Faixa Roxa até Faixa Marrom
2º GUB até 1º GUB
Faixa Vermelha até Faixa Vermelha com Ponta Preta
Faixa Preta
Faixa Preta - Atletas 1º Gub poderão disputar nesta categoria
Atletas 1º Gub Faixa Vermelha com Ponta Preta, que quiserem participar na categoria Faixa Preta,
deverão colocar “FAIXA PRETA “ no campo “OBSERVAÇÃO” da ficha de inscrição.
Obrigações:
Cada Delegação deverá trazer seu próprio equipamento de proteção.
É obrigatório o uso de todos os Protetores (Bucal, Cabeça, Tronco, Braços, Pernas, Dedos e Genital).
É obrigatório que o atleta apresente a Carteira da Federação em dia.
É proibido o uso de gola preta para faixas coloridas.

É obrigatório o técnico estar de agasalho, tênis ou sapatilha e portar o crachá e ou camisa de Técnico Estadual 2018.
Realização Organização e apoio:

I n s c r i ç ã o p o r E q u i p e - 1ª E T A P A / 2018
Na pesagem será obrigatória a carteira da FTEMG em dia.
Abaixo marque com X a categoria de faixa:

__10º à 9º Gub

_ de 8º à 6º Gub

_ de 5º à 3ºGub

__de 2º à 1ºGub

___Faixa Preta

CLUBE / ACADEMIA: _________________________________________ Cidade: ____________________________
Resp.Técnico: ________________________________________________

NOME DO ATLETA
Nome e sobrenome (Legível)

SEXO

M

F

LUTA

Telefone: _________________________

ESCREVA

CATEG.

CATEG.

CATEG.

POOMSA
E

PESO

IDADE

FAIXA

KIOPA

OBSERVAÇÃO

Atletas 1º Gub Faixa Vermelha com Ponta Preta, que quiserem participar na categoria Faixa Preta,
deverão colocar “FAIXA PRETA “ no campo “OBSERVAÇÃO” da ficha de inscrição.
Faça o download desta ficha no site: http://ftemg.com.br/index_download.php
Como Preencher ou outras informações com Mestre Nilo (31) 98878-8056 ou na Ftemg 3224-6732

