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1. REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO:  

Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul – FTKDMS 
Endereço: Rua Suarez, 45 – Vila Alba – Campo Grande – MS – CEP. 79.100-110 
Website: www.ftkdms.org 
E-mail: novaftkdms@gmail.com 
 

2. DATA:  

15 e 16 de fevereiro de 2020 
 

3. LOCAL:  

Local: A DEFINIR. 
 

4. REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO: 

Critério 01: O evento terá a participação apenas de interessados a partir de 09 anos de idade; 
 
Critério 02: Este evento será aberto a todos os participantes (respeitando a idade mínima), 
porém com diferentes valores entre associados e não associados. 
 

5.  MATERIAL PARA O CURSO: 

 Cada participante deverá trazer seu dobok para parte prática do curso e equipamentos 
de proteção, tais como: antebraço, caneleira, genital (masculino e feminino), luva, 
protetor bucal, colete e capacete; 

 

6. CONDIÇÕES PARA EQUIPES PARTICIPANTES 

 Todas as despesas referentes a transporte, hospedagem, alimentação, médicas entre 
outras serão de responsabilidade dos participantes e suas equipes; 

 A FTKDMS está isenta de qualquer custo referente à participação; 
 

CURSO DE TÉCNICAS DE COMPETIÇÃO - FTKDMS 

15 e 16 de fevereiro de 2020 
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7. INSCRIÇÃO 

7.1. Procedimento 
Inscrição de participantes ASSOCIADOS 

 As inscrições serão aceitas apenas no sistema eletrônico SGE da CBTKD com acesso dos 
Mestres e/ou professores responsáveis por suas Associações, ou atletas já cadastrados 
no sistema, e devidamente registrados na FTKDMS, mediante LOGIN e SENHA pessoal 
e intrasferível; 

 Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado; 

 Os dados no sistema CBTKD/SGE deverão ser totalmente preenchidos conforme 
solicitação do mesmo, e para que não haja erro nas informações.  

 O pagamento será feito através de boleto bancário (gerado pelo sistema) ou cartão de 
crédito, conforme solicitação no próprio sistema; 

 O pagamento deve ser efetuado somente por meio do SGE. Depósitos bancários não 
serão aceitos; 

 Todos os atletas (independente da idade ou graduação – Gub ou Dan) deverão estar 
em dia com a Federação para que possa participar do evento; 

 Link para inscrições: https://www.ftkdms.org/eventos-2020 

 Para maiores informações quanto à realização da inscrição, entrar em contato com 
novaftkdms@gmail.com.  

 
Inscrição de participantes NÃO ASSOCIADOS 

 As inscrições serão aceitas através do site SYMPLA; 

 Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado; 

 Os dados solicitados deverão ser totalmente preenchidos para que não haja erro nas 
informações;  

 O pagamento será feito através de boleto bancário (gerado pelo sistema) ou cartão de 
crédito, conforme solicitação no próprio sistema; 

 O pagamento deve ser efetuado somente desta forma. Depósitos bancários não serão 
aceitos; 

 Link para inscrições: https://www.sympla.com.br/curso-estadual-de-tecnicas-de-

competicao__765929 
 Para maiores informações quanto à realização da inscrição, entrar em contato com 

novaftkdms@gmail.com.  
 
 
7.2. Taxa de inscrição 

 FILIADOS: R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por participante + taxa administrativa;  

 NÃO FILIADOS: R$ 110,00 (cento e dez reais) por participante; 

 O pagamento deve ser efetuado somente por meio do sistema. Depósitos bancários 
não serão aceitos sob hipótese alguma! 

 
 
7.3. Prazos e avisos 

 O prazo de inscrição é até dia 12 de fevereiro de 2020; 

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

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

https://www.ftkdms.org/eventos
https://www.sympla.com.br/curso-estadual-de-tecnicas-de-competicao__765929
https://www.sympla.com.br/curso-estadual-de-tecnicas-de-competicao__765929
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7.4. Forma de pagamento 

 O pagamento das inscrições será aceito até o dia 13 de fevereiro de 2020, e deverá ser 
efetuado através de boleto bancário ou cartão de crédito, conforme gerado no site, 
após preenchimento dos dados para inscrição; 

 O não pagamento da inscrição acarretará na desclassificação do participante no 
evento. 

 
 
7.5. Registro (participante FILIADO) 

 Para inscrever o participante no Curso, primeiramente o Mestre e/ou professor deverá 
entrar no sistema CBTKD/SGE e REGISTRAR o participante (todas as faixas); 

 O participante deverá ser inscrito pelo Mestre e/ou professor no sistema CBTKD/SGE 
através de LOGIN e SENHA de cada Associação (conforme já passados);  

 Será de responsabilidade do Mestre e/ou professor a graduação correta dos 
participantes.  

 
 
7.6. Registro (participante NÃO FILIADO) 

 Para inscrever o participante no Curso, basta acessar o site SYMPLA e clicar na 
inscrição através do link: https://www.sympla.com.br/curso-estadual-de-tecnicas-de-

competicao__765929. 
 
 
7.7. Cronograma 
 

Publicação do Ofício 20/01/2020 

Início das inscrições 20/01/2020 

Encerramento das inscrições 12/02/2020 

Limite para pagamento 13/02/2020 

Publicação da lista de inscritos 14/02/2020 
 

8. OBSERVAÇÕES 

 O presente documento e o evento poderão sofrer alterações, ajustes, ser transferido e 
até mesmo 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 é permitida a entrada de menores de 12 anos desacompanhados dos pais ou 
responsáveis; 

  A inscrição do participante 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. 

 
 

https://www.sympla.com.br/curso-estadual-de-tecnicas-de-competicao__765929
https://www.sympla.com.br/curso-estadual-de-tecnicas-de-competicao__765929
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PROGRAMAÇÃO 
 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

15/02/2020 
Sábado 

08h às 
09h30min 

Introdução e abordagem sobre técnicas 
de competição. 

A DEFINIR 

09h30min às 
11h 

Treino prático sobre técnicas de 
competição. 

11h30 Almoço 

14h às 15h Sistema tático  

14h às 16h Treino prático de sistema tático 

16/02/2020 
Domingo 

08h às 09h Treino motivacional 

09h às 12h Luta 
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AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

 

 

 

Eu__________________________________________________________________________, 

CPF nº _________________________________, RG nº ________________________________, 

sou responsável legal pelo menor_________________________________________________, 

CPF nº _________________________________, RG nº ________________________________,  

e autorizo o mesmo a participar do Curso Estadual de Técnicas de Competição, na cidade de 

Campo Grande/MS, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2020. Sou inteiramente responsável pela 

integridade física do menor mencionado, isentando a Federação de Taekwondo de Mato 

Grosso do Sul, 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, 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 2020. 
 
 
 

 

 


