
 
 

Objetivo:   

Capacitar o quadro de árbitros estadual e qualificar o quadro de técnicos e atletas para 

atuação nas competições ESTADUAIS. O evento é anual e OBRIGATÓRIO para técnicos e 

árbitros do quadro oficial. 
 

 Público:  

Técnicos, Atletas, árbitros e dirigentes das academias de todos os municípios que estarão 

disputando o calendário de 2019. 

 Serão abordadas as novas regras adotadas pela WT, seguidas pela CBTKD e 

FETRON; 

 O uso do colete eletrônico - SULSPORT; 

 Todos os técnicos inscritos poderão atual como técnico de suas equipes nas 

competições da FETRON em 2019. 

 Os atletas receberão o certificado de participação. 

 Os Técnicos receberão o certificado de participação e crachá para as atuações em 

quadra nas competições oficiais. 

 Os árbitros receberão o certificado de participação e carteirinha para as atuações e 

convocações das competições de 2019. 

 Os árbitros, já classificados como nacional, deverão participar, obrigatoriamente, 

da capacitação e atualizações e também receberão o certificado de participação e 

carteirinha para as atuações e convocações das competições de 2019. 

 Procedimentos para inscrição:  

Os pagamentos deverão ser efetuados diretamente na conta da FETRON e entregue 

comprovantes ao responsável pela tesouraria. 
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 Das taxas  

 

 Filiados/Não filiados 

Até dia 30 de Março R$ 70,00 
Após R$ 100,00 
Atletas R$ 20,00 
Atletas após dia 30 de março R$ 70,00 

 

PROGRAMAÇÃO  
 

PALESTRANTES: NELSON MIYAMOTO – DIRETOR NACIONAL DE ARBITRAGEM DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO – CBTKD. 
LOCAL: Sede da academia Mestre Martins (RUA ANTÔNIO MARIA VALENÇA S/Nº) 

 

 19-04- 2019 – Sexta  
o 7:30 às 8:30 - Pesagem dos atletas 
o 9h - Abertura do Seminário (Apresentações) 
o 10h15 - Regras de Competição e interpretações (Teoria) 
o 11h30 – Treino Prático 
o 12h - Almoço 
o 14h - Reinício da Teoria  
o 17h - Sinalização (Aula Prática) 

 

 20-04-2019 – Sábado 
o 8h00 - Prova Teórica 
o 9h00 – Prática e Avaliação (Competição Meeting Junior)] 
o 18h00 – ENCERRAMENTO. 
 

Contatos:  

Presidente:     69-98111-7249 - Robson Oliveira 

Vice-Presidente e Diretor de Arbitragem: 69-98111-7249 - Osiel Martins Costa 

Tesoureiro:     69-99200-5614 - Laionel  Felix 
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CNPJ - 05.532.821/0001-92 

fetron@globo.com 

FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

 
e-mail: ______________________ whatsapp:_________________________ 

 

Idade:______________ Sexo:___________ Atleta (    ) Técnico (   ) 

Peso:___________ FAIXA (gub): ______________  

Nome.:______________________________________________________________________________ 
Nascimento.: _______/____/_____   

Associação/Clube/Academia a que está vinculado.:_________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO, RENÚNCIA E ISENÇÃO. 

 
 

Eu ..................................................................................... ..............................., ao me inscrever para 

participar do curso de  FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E ÁRBITROS para o 
Calendário 2019, declaro reconhecer o regulamento oficial de competições, que sou inteiramente 

responsável por minha integridade física e mental, isentando a organização do evento de qualquer 
responsabilidade por acidente que eventualmente venha me ocorrer durante o período do evento. Autorizo 
os direitos de uso de minha imagem pela organização do evento.. 

 
 
Porto Velho, ......... de Abril de 2019. 
 
 

 
 

Atleta/Responsável 

  

Professor/Mestre 
 

 

Foto digital do 
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