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TAÇA FESPT 2016 
 
Realização e Organização: 
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: 
• Associação Ipiranga Taekwondo Club 
   Mestre Ricardo Andrade • T.: (11) 5062-3675 
 
• Academia Central Team Mauá  
   Mestre Givaldo Candido Gomes • T.: (11) 4578-5165 
 
Data: 
16 de outubro de 2016 (Domingo) 
 
Local: 
SESC Interlagos 
Avenida Manuel Alves Soares, 1100 
Parque Colonial, São Paulo, SP, CEP: 04821-270 • Mapa 
 
Inscrições: 
• Data limite 
As solicitações de inscrição serão feitas através do formulário online e efetivadas após confirmação de 
pagamento. As inscrições deverão ser enviadas IMPRETERIVELMENTE até às 16 horas do dia 10 de outubro 
de 2016 (segunda-feira). Após efetivada a inscrição não haverá reembolso ou transferência da taxa 
recolhida. 
 
• Valor 

Modalidade  
Graduação 

GUB POOM • DAN 
Kyorugi  R$ 50,00 R$ 200,00 
Kyorugi  TK5 R$ 200,00 R$ 300,00 
Poomsae  R$ 30,00 R$ 50,00 
Poomsae Dupla  R$ 50,00 R$ 80,00 
Poomsae Time e Livre  R$ 90,00 R$ 100,00 
Kyokpa 1 divisão  R$ 30,00 R$ 30,00 
Kyokpa 3 divisões  R$ 50,00 R$ 50,00 

 
• Pagamento poderá ser feito por Depósito Bancário 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, 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 
 
• Não haverá qualquer tipo de recebimento por parte da FESPT no dia da competição. 
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Regulamento e Sistema da Competição: 
• As regras em vigor da WTF, CBTKD e FESPT.   
• Sistema de eliminatória simples. 
• Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: protetor de tórax, antebraço, tíbia, cabeça 
(vermelho e azul, 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 quando não for usado o PSS; 
• No caso do uso do PSS, por questão de higiene, segurança e saúde, o(a) atleta deverá possuir a sua meia 
eletrônica compatível com o sistema usado na competição.  
 
Observações: 
• Atletas menores de 18 anos, somente com a autorização por escrito dos pais e/ou responsáveis, (modelo 
de autorização no site da FESPT) e deverá estar com firma reconhecida do responsável legal caso não esteja 
o documento não será válido; 
• 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; 
• As divisões de idade será conforme regulamento oficial da FESPT conforme regulamento no site da FESPT; 
• Aos técnicos não será permitido atuar de regatas, boné, óculos escuro, ponto eletrônico, top, chinelo, 
podendo ser vetada a entrada na quadra para atuar.  
 
• Duração das lutas 

Divisão POOM e DAN 

GUB 

Mirim 1 x 1 

Infantil e Cadete 2 x 1 

Júnior, Sênior e Master 2 x 2 

POOM e DAN 
Infantil 2 x 1 

Cadete, Júnior, Sênior e Master 2 x 2 

 
Pesagem: 
• Será obrigatória a apresentação do RG ou CNH no momento da pesagem. 
• Pesagem oficial no dia 15 de outubro (sábado) das 10:00 as 13:00 horas. 
    Rua Vergueiro, 6441, Ipiranga, São Paulo, SP, CEP: 04101-000 
• Pesagem regional, a definir. 
• Pesagem extra no local do evento no dia 16 de outubro (domingo) das 7:00 às 8:00 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. 
TK5: Troféu para 1ª, 2ª e 3ª 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. 
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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; 
• A FESPT convocará os árbitros; 
• Diária de R$ 100,00 (Cem reais). 
 
Divisão: 
Mirim: Gub. 
Infantil e Master: 8° Gub ao 6° Gub, 5° Gub ao 3° Gub, 2° Gub ao 1° Gub, Poom e Dan. 
Cadete, Júnior, Sub-21 e Sênior: 8° Gub ao 7° Gub, 6° Gub ao 4° Gub, 3° Gub ao 1° Gub, Poom e Dan. 
Tabela de divisões disponível no site da FESPT. 
 
Categorias: 
Tabela de categorias (disponível no website da FESPT: www.fespt.com.br /impressos.php) 
 
Programação: 
10 de outubro  16 horas Encerramento das inscrições 
 
11 de outubro    Início do envio da listagem das academias para conferência 
 
12 de outubro  8 horas  Início do prazo de solicitação de correção da inscrição 
 
13 de outubro  12 horas Término do prazo de solicitação de correção da inscrição 
 
15 de outubro  10 horas Pesagem (Encerramento as 13 horas) 
 
16 de outubro  7 horas  Pesagem    Ginásio 

8 horas  Encerramento da Pesagem  Ginásio 
  Início da competição de Poomsae Ginásio 

   9 horas  Início da competição de Kyorugi Ginásio 
   18 horas Encerramento das atividades 
 
Programação sujeita a alterações sem prévio aviso. 
 
Próximos eventos 
•  Exame Estadual de Graduação: nível POOM e DAN. 
 
Demais eventos, confira no Calendário 2016 da FESPT, disponível no nosso site. 
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