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CAMPEONATO PAULISTA GUB 2018 
TORNEIO REGIONAL DA INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO (FAIXAS COLORIDAS) 

 
Realização: 
• Federação do Estado de São Paulo de Taekwondo (FESPT) 
   Presidente: Dr. José de Souza Júnior 
   Avenida das Roseiras, 140, Marília, SP 

   Telefone: (14) 3316-8980 • FAX: (14) 3316-8970 

   E-mail: secretaria@fespt.com.br   • Site: www.fespt.com.br 

 
Organização e informações: 
• Academia Ipiranga de Taekwondo • Mestre Ricardo Andrade 

   Rua Vergueiro, 6441, Ipiranga, São Paulo, SP, CEP: 04101-000 

   Telefone: (11) 5062-3675 e 98092-3856 

 
Apoio: 
• CEU Heliópolis 

 
Data: 
• 03 de junho de 2018 (Domingo) 
 
Local: 
• Ginásio do CEU Heliópolis 

   Estr. das Lágrimas, 2385 - São João Climaco, São Paulo - SP, CEP: 04244-000 

 
Condições para efetivar inscrição e participação: 
• Envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição 

• Termo de responsabilidade preenchido e assinado pelo atleta e responsável legal 

• Autorização de participação de menor de idade preenchido e assinado pelo responsável legal 

 
Inscrições: 
• Data limite 
As inscrições serão abertas no dia 7 de maio e deverão ser enviadas até às 16 horas do dia 29 de maio de 

2018 (quarta-feira). As inscrições serão feitas através do formulário eletrônico (link disponível no website 

da FESPT) e efetivadas após confirmação de pagamento da taxa de inscrição. 

 
• Valor 

Modalidade 
Graduação 

GUB 
Kyorugi R$ 50,00 

Poomsae R$ 50,00 

 
• Pagamento poderá ser feito por Depósito Bancário Identificado ou Boleto. Para emissão do Boleto é necessário 
que enviem os seguintes dados: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo com CEP, e-mail e 
telefone de contato com DDD. Lembrando que a taxa do boleto será somada à taxa cobrada. 
 
• Depósito Bancário Identificado, enviar comprovante do depósito IDENTIFICADO até o prazo limite para a inscrição: 
Banco Bradesco 
Agência: 2155-5 
Conta: 26882-8 
Favorecido: Federação do Estado de São Paulo de Taekwondo FESPT 
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• Não haverá qualquer tipo de recebimento por parte da FESPT no dia da competição. 
 
• Não haverá devolução de inscrição. 

 
Regulamento e Sistema da Competição: 
• As regras em vigor da FESPT.   

• Sistema de eliminatória simples. 

• Não será permitido chute na cabeça. 

• Categoria Mirim não haverá contato. 

• Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: protetor de tórax, antebraço, tíbia, cabeça 

(azul e vermelho, branco não é mais permitido), genital (masculino e feminino obrigatórios), luva e bucal 

(na cor branca ou transparente, 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), meia 

protetora é opcional;  

• Categoria Poomsae preferencialmente com o Dobok próprio para Poomsae. 

 

• Duração das lutas 

Divisão GUB 

Mirim 1 x 1 

Infantil 2 x 1 

Cadete 2 x 2 

Júnior 2 x 2 

Sênior 2 x 2 

Master 2 x 2 

 
Pesagem: 
• Será obrigatória a apresentação da carteira da Federação ou documento oficial com foto (RG, CHN, etc.). 

• Pesagem oficial no dia 2 de junho de 2018 das 10 às 14 horas na Academia Ipiranga. 

• Pesagem extra no local do evento no dia 3 de junho de 2018 das 7 às 8 horas. 

• Não haverá tolerância de peso. Atletas com peso acima ou abaixo da categoria na qual foram inscritos 

serão desclassificados do evento. 

 
Premiação: 
Individual: Medalha para o 1°, 2° e 3°s colocados. 

 

Comissão de ética e disciplina:  
Serão indicados pelo TJD. 

 
Recurso: 
O recurso só será válido por escrito e entregue no máximo após 10 minutos do final do combate, como rege 

no regulamento de competição. Taxa de recurso será de R$ 500,00. 

 
Árbitros: 
• A organização do evento ficará responsável pela alimentação dos árbitros; 

• Todos os demais gastos ficarão por conta dos árbitros; 

• O uso do uniforme oficial de árbitro estadual da FESPT será obrigatório; 
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Divisão: 
Mirim: Gub. 

Infantil e Master: 8° Gub ao 6° Gub, 5º Gub ao 3° Gub e 2º Gub ao 1° Gub. 

Cadete, Júnior, Sub-21 e Sênior: 8° Gub ao 6° Gub, 5º Gub ao 3° Gub e 2º Gub ao 1° Gub. 
Obs.: Em caso de  W.O. a organização decidirá sobre a realização de combates amistosos. 

 

Categorias: 
Tabela de divisões (disponível no website da FESPT: www.fespt.com.br) e no formulário de inscrição.  

 

Programação: 
29 de maio 16 horas Encerramento das inscrições 

 

29 de maio   Início do envio da listagem das academias para conferência (e-mail) 

 

29 de maio 16 horas Início do prazo de solicitação de correção da inscrição 

 

31 de maio 16 horas Término do prazo de solicitação de correção da inscrição 

 

2 de junho 10 horas Pesagem (Encerramento as 14 horas) Academia Ipiranga 

 

3 de junho 7 horas  Pesagem EXTRA   Ginásio 

  8 horas  Início da competição de Poomsae Ginásio 

  8:30 horas Início da competição de Kyorugi Ginásio 

  18 horas Encerramento das atividades 

 

Próximos eventos 
Demais eventos, confira no Calendário 2018 da FESPT, disponível no nosso site (www.fespt.com.br). 

 

 

 

      • 

 

     •  • 
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AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 
 

 

 

Eu, ________________________________________________________________________, 

titular do RG nº ______________________________________, emitido em ____/____/_______ e 

inscrito no MF/CPF sob o nº ___________________________, sou responsável legal pelo(a) 

menor _________________________________________________________________, titular do 

RG nº ______________________, emitido em ____/____/_______, autorizo o(a) mesmo(a) a 

participar do CAMPEONATO PAULISTA GUB 2018, na cidade de São Paulo, SP, no dia 3 de 

junho de 2018. Sou inteiramente responsável pela integridade física do(a) menor mencionado(a), 

isentando a Federação do Estado de São Paulo de Taekwondo (FESPT), a agremiação a qual 

representa, 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 nem uma compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra 

autorização verbal ou por escrito.  

 

 

 

 

___________________________ ,_____ de______________________ de 2018.  

 

 

 

Assinatura do(a) Responsável  

 

 

 

 

 

 

Obs.: Preencher completa e corretamente (letra de forma), assinar e entregar até a pesagem. 


