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São Paulo, 28 de Outubro de 2019 

GRADUAÇÃO DE FAIXA PRETA COLETIVO DA FETESP 
(1º ~ 7º dan) 

A Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (FETESP) informa a todos os filiados 

à próxima graduação de Faixa Preta a ser realizada no dia 14 de dezembro. Este exame 
de faixa será realizado para candidatos à 1º á 7º Dan. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Data:  14 de dezembro de 2019 (sábado); 

Horário:  13:00 (última revisão, a partir de 10:00); 

Local:  Academia Liberdade, 3º andar; 

Inscrições:  Até 10:00 no dia 06 de dezembro (sábado) na sede da FETESP; 

 

1. O formulário de Exame de Faixa Preta deve ser entregue na sede da fetesp e/ou 
enviado para o e-mail sac.fetesp@gmail.com, até o dia 06 de dezembro (sexta-feira), 

com todos os documentos e solicitações; 

2. Formulário KUKKIWON, deve estar digitado e enviado junto a item 1; 

3. Os candidatos para 1º Dan devem estar registrados como 1º Gub mínimo de 30 dias 
antes a data do exame;  

4. Solicitações de certificado da CBTKD devem ser feita diretamente no SGE sistema da 

CBTKD; 

5. Todos candidatos para devem usar doboks gola branca (1º dan) e limpos com 

emblemas da FETESP (braço esquerdo), Brasil (peito direito) e Coréia (peito 
esquerdo); 

6. Trazer todos os protetores pessoais, incluindo bucal, capacete e tórax no dia do 
Exame, obrigatório o candidato trazer todos os protetores exigidos;  

7. Todos os aprovados receberão certificado logo após o termino do exame, ressalva aos 

que não cumprirem com os requisitos pedidos pela FETESP; 

8. Os candidatos deverão participar dos Treino(s) Preparatório(s) Especifico(s) nos 

dias 10 e 23 de novembro 09:00~14:00. 

Dia 10 de Novembro (domingo) – Academia Santana, R. Darzan, 340 - Santana, São 
Paulo/SP (próximo ao Metrô Santana) 

Dia 23 de Novembro (sábado) – Academia Liberdade (sede fetesp) 

9. Solicitamos que todos os candidatos TRAGAM CADEADO, a FETESP ou ACADEMIA não 

serão responsabilizadas por qualquer objeto incluindo (tênis, roupas, etc...), 
perdido no interior da academia. 

10. As MONOGRAFIAS (candidatos 4º DAN acima) devem ser entregues/enviadas até 

o dia 23 de Novembro (sábado) para o e-mail: sac.fetesp@gmail.com ou na FETESP. 

11. Quaisquer dúvidas entrem em contato, através do e-mail: sac.fetesp@gmail.com ou 

(11) 3394-1098  
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