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CURRÍCULO PARA EXAME DE FAIXA PRETA 
27/04/2019 

I - POOM-SE: 
CANDIDATOS OBRIGATÓRIA EXTRA 

1º Dan Taeguk Pal-Jang Taeguk 1 a 7 Jang 

2º Dan Koryo Taeguk 1 a 8 Jang 

II - KIBON DONJAK 
CANDIDATOS PARA 1º DAN 

BASES AP-SOGUI: 
1 - Ap-sogui arê maqui - defesa embaixo. 
2 - Ap-sogui olgul maqui - defesa acima da cabeça. 
3 - Ap-sogui montong an-maqui - defender na altura do tronco c/ o braço contrário da perna da frente. 
4 - Ap-tchagô, ap-sogui montong dirugui - chute frontal e soco na altura do tronco. 
5 - Ap-sogui hansonnal an mok-tchigui - bater no pescoço c/ a “faca” da mão, o braço contrário da perna da frente. 

6 - Ap-sogui montong makô, montong barô dirugui - defesa no tronco e com outro punho soco na altura do plexo. 

BASE AP-KUBI: 
1 - Arê makô montong barô dirugui - defesa embaixo e soco na altura do tronco com outro punho. 

2 - Ap-tchagô ap-kubi olgul dirugui - chute frontal, e em seguida soco na altura do rosto. 
3 - Ap-tchagô, ap-kubi montong dubon dirugui - chute e em seguida dois socos na altura do tronco. 
4 - Pyonsoncut seuô tchirugui - perfurar c/ as pontas dos dedos no tronco c/ a outra mão apoiada embaixo do cotovelo. 

5 - Palkup doliô tchigui - bater com o cotovelo de fora para dentro na altura do queixo. 
6 - Hansonnal pitrô maqui - defesa c/ rotação do tronco e defende c/ a lateral da mão na altura do rosto. 

7 - Otgorô arê maqui - defesa com os braços cruzados embaixo. 
8 - Ka-ui maqui - defende em forma de tesoura passando um braço sobre o outro. 
9 - Wesantul makô dangyo tok-dirugui - um dos braços defendendo ao lado da cabeça e outra defende embaixo  

10 - Ransonnal montong bacat makô, ap-kubi palkup doliô tchigô, dunjumok ap-tchigô, montong barô 
dirugui - defesa c/ a mão aberta no tronco, ap-kubi, e bate com o cotovelo de fora para dentro no queixo, bate no lábio superior  com 

dorso  do mesmo punho, e soca com outro punho na altura do plexo.  

DUIT-KUBI: 
1 - Sonnal montong bacat maqui - defesa com as duas mãos abertas na altura do tronco. 

2 - Sonnal arê maqui - defesa com as duas mãos abertas, a mão de trás na altura do tronco e a da frente embaixo. 

3 - Godurô montong bacat maqui - defesa com as duas mãos fechadas na altura do tronco. 

4 - Godurô arê bacat maqui - defesa c/ as duas mãos fechada, à mão de trás na altura do tronco e a da frente embaixo. 
5 - Godurô montong bacat makô ap-kubi montong barô dirugui - defesa com as duas mãos fechadas na altura do  

ORUM E UEN SOGUI, DUIT-CÔA-SOGUI, BUN-SOGUI, JUN-TCHUM-SOGUI: 
1 - Orun/uen-sogui mejumok neriô-tchigui - bater com a parte de baixo do punho de cima para baixo. 

2 - Duit-côa-sogui jumok ap-tchigui - bater com o dorso do punho na altura do lábio superior. 

3 - Duit-côa-sogui jetchiô dirugui - socar com os dois punhos no abdômen. 

4 - Jutchum-sogui yop dirugui - soco para lateral na altura do plexo. 

CANDIDATOS PARA 2º DAN 

AP-KUBI, AP-SOGUI, JU-TCHUM-SO: 
1 - Ap-kubi aguison-kalgebi - bater kalgebi na altura da garganta. 
2 - Ap-sogui nulô maqui - defesa à frente do tronco de cima para baixa com a palma da mão. 

3 - Jutchum-sogui palkup yop-tchigui - bater com o cotovelo para lateral empurrando com a outra mão. 

4 - Ap-kubi murup kuki - simula segurar a perna do oponente e bater no joelho com a outra mão, kalgebi. 
5 - Ap-kubi pyonsoncut arê jetcho-tchirugui, ap-sogui arê maqui - perfurar com as pontas dos dedos embaixo 

palma da virada para cima, volta a base ap-sogui e defende embaixo. 
6 - Ap-kubi hansonnal o-fó mok-tchigô, hansonnal arê maqui - bater no pescoço c/a “faca” da mão e em seguida 

defende embaixo com a mesma mão. 
7 - Kodup yop-tchagô, ap-kubi hansonnal o-fó-tchigô, montong barô dirugui -  

chutar yop tchagui no joelho em seguida no tronco com a mesma perna, bater no pescoço c/a “faca” da mão e socar na altura do tronco 
com a outra mão. 
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III – BAL KI SUL 

CANDIDATOS PARA 1º DAN  

KIBON BAL-TCHAGUI (BÁSICOS): Ap-tchagui; Ap-tcha-oligui; Mirô-tchagui; Bacat-tchagui; An-tchagui; Tigô-
tchagui; Doliô-tchagui; Furiô-tchagui; Yop-tchagui; Duit-tchagui; Duit-furiô-tchagui (bandê doliô). 

SIBÔM BALTCHAGUI (DEMONSTRAÇÃO): Timiô Ap-tchagui (1,2,3 e 4); Timiô Yop-tchagui (1,2 e 3); Yop e 
Jung-kwon, Ka-ui-tchagui, Ssambal Ap-tchagui (pés afastados), e Dubal Ap-tchagui (pés unidos). 

SIHAP BALTCHAGUI (KYORUGUI): Chutes no lugar em duas raquetes uma acima da outra, 2 minutos. 

CANDIDATO PARA 2º DAN 

AP-BAL KIBOM BAL-TCHAGUI (CHUTE COM A PERNA DA FRENTE NO LUGAR): Ap-bal Yop-tchagui; Ap-
bal Tigô-tchagui; Ap-bal Bacat-tchagui; Ap-bal Doliô-tchagui; Ap-bal furiô-tchagui; Apurô Timiô Duit-tchagui; 

JONG HAK BAL-TCHAGUI (PRESCISÃO): Doliô-tchagui, Ap-bal Furiô-tchagui, Duit-furiô-tchagui. 

IV - MATCHÔ KYORUGUI 

TODOS OS CANDIDATOS: 

Han-bôn Kyorugui: luta combinada de 1 passo livre, até a mesa examinadora mandar parar. 

Anjá (Murup) Kyorugui: luta combinada de joelho, até a mesa examinadora mandar parar. 

V – HOSIN-SUL (DEFESA PESSOAL) 

TODOS OS CANDIDATOS: 

Contra pegada livre: até a mesa examinadora mandar parar 

VI – JAIU KYORUGUI 

TODOS OS CANDIDATOS: 

KYORUGUI (luta): lutas um contra um. 
KYORUGUI II (luta extra): Luta um contra dois ou entre si. 

VII – KYOC-PA 

TODOS OS CANDIDATOS: 

Bal-Tchagui Kyoc-pa: Quebramento com chutes. A dificuldade será relacionada ao biótipo do candidato 

Candidatos para 1º Dan Timiô Ap-Tchagui 

Candidatos para 2º Dan:  Timiô Yop-Tchagui 

Ui-ryoc Kyoc-pa (Potência): Soco, Cotovelo ou Sonnal (telhas serão fornecidas pela FETESP)  

 Obs. Quantidade será determinada ao biótipo do candidato. 


