Regulamentação de avaliação
troca de faixas e Dans-2022

Carência de DANS E GUBS FPTKD
 A carência para fazer a próxima avaliação de Dan é dada por anos
conforme seu dan atual.
Ex. 1 dan para 2 dan- 1 ano
2 dan para 3 dan- 2 anos
 CARENCIA MINIMA PARA PRETA SERÁ DE 2 ANOS.
E 09 ANOS DE IDADE MINIMA PARA POOMS E 12 ANOS PRETA
 redução de carências: títulos internacionais
Campeão olímpico : 60%
Campeão mundial: 60%
Campeão continental: 60%
Trabalhos relevantes: 30%
graduação superior : 30%
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CARENCIA MINIMA PARA GUBS
9° Gub - Faixa Branca para faixa Amarela
- 2 meses
8° Gub - Faixa Amarela para faixa Laranja
- 2 meses
7° Gub - Faixa Laranja para faixa Verde
- 3 meses
6° Gub - Faixa Verde para faixa Azul Clara
3- meses
5° Gub - Faixa Azul Clara para faixa Azul Escura
3- meses
4° Gub - Faixa Azul Escura para faixa Roxa
3- meses
3° Gub - Faixa Roxa para faixa Vermelha
3- meses
2° Gub - Faixa Vermelha para
faixa Vermelha Ponta Preta
3- meses
1° Gub - Faixa Vermelha Ponta Preta para
faixa Preta 1°dan
- 3 meses

BANCA AVALIADORA PARA EXAMES DE DANS FPTKD :
•

Dois 4° dan (MINIMO) para exames de 1° e 2°dan

•

Um 4° dan (MINIMO) e Um 5° dan (MINIMO) para exames de 3° dan

•

Um 5° dan (MINIMO) e Um 6° dan (MINIMO) para exames de 4° dan

•

Dois 6° dan (MINIMO) para exames de 5° dan

•

Um 6° dan (MINIMO) e Um 7° dan (MINIMO) para exames de 6° dan

•

Um 7° dan (MINIMO) e Um 8° dan (MINIMO) para exames de 7° dan

•

Um 8° dan (MINIMO) e Um 9° dan para exames de 8° dan

•

Dois 9° dan para exames de 9° dan

•

Obs. : a FPTKD exige mínimo dois mestres na banca, mas para registro na CBTKD deverá ter no mínimo 3 mestres avaliadores
5º dan acima, esse terceiro a homologar será o presidente, em caso do presidente estar na banca avaliador a FPTKD
indicará um terceiro mestre para homologação na CBTKD.
Pela assembleia extraordinária da CBTKD em 2022, foi decidido que mestres 4º dans não podem ser banca avaliadora para
exames de DANS, porém a FPTKD aceitará os mestres 4º dan (conforme tabela acima) , homologando na CBTKD com
mestres indicados pelos 4º dans avaliadores.

•

•

Além do tempo de graduação, para mestre avaliador, alguns itens serão levados em conta, tais como: devera ser avaliado a
produtividade do examinado, em numero de alunos, quantidade de faixas pretas formado, organização de eventos,
formação acadêmica entre outros pontos que seja relevante para a popularização e crescimento do Taekwondo.

•

O Mestre 4° dan, só poderá examinar após fazer o curso da federação e receber seu certificado de 4° dan e ter dado
entrada no pedido de seus certificado na CBTKD. estar filiados e em dia com a FPTKD e CBTKD.

DOCUMENTAÇÃO E FORMALIZAÇÃO
DE PEDIDO DE DAN
 SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DAN DA FPTKD IMPRESSA
ASSINADA E DIGITALIZADA 30 DIAS ANTES DA AVALIAÇÃO,
MANDAR PARA EMAIL DA FPTKD
 FAZER REGISTRO DA AVALIAÇÃO COM TRÊS MESTRES
AVALIADORES (acima de 5º dan, seguindo a tabela) NO SGE
CBTKD (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA
CONFEDERAÇÃO) .
 ANUIDADES EM DIA COM CBTKD E FPTKD;
 PLANILHA DE AVALIAÇÃO COM TODOS DADOS
PREENCHIDOS E ASSINADOS E RELATORIO DO EXAME,
ENVIAR DIGITALIZADO EM PDF.
 PAGAMENTO DA TAXA DE 20% DO VALOR DE TABELA DA
FPTKD .

DOCUMENTAÇÃO E FORMALIZAÇÃO
DE REGISTRO DE GUBS:
- Ficha da avaliação (boletim) com todos os campos
preenchidos e assinada, digitalizar.
- Ficha de filiação preenchida no word (não
aceitaremos mais fotos de fichas, ou fichas
escritas a mão).
- Foto do atleta que será filiado.
- Comprovante de pagamento da filiação
solicitada.
- Enviar tudo em um só email para
registro.tkd@hotmail.com

ORIENTAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DE
GUB 2022
• As atualizações de GUB serão feitas mediante
apresentação do BOLETIM ORIGINAL do exame,
devidamente ASSINADO PELO MESTRE, e com os
números de REGISTRO FPTKD de cada atleta.
• Deve-se observar o tempo de CARÊNCIA para troca de
faixa e se o aluno está com a GRADUAÇÃO CORRETA no
site ANTES de encaminhar o boletim para
registro.tkd@hotmail.com .
•
ATENÇÃO: Caso não seja informado o registro do
aluno, haja divergência na graduação ou a carência não
tenha sido respeitada, o exame do mesmo não será
lançado.

