Prezados colegas taekwondistas.
É com muita alegria que convidamos aos senhores e equipe
a participarem do FESTIVAL DIOMAR TAEKWONDO 2019.
Nesta edição estaremos comemorando os 50 anos do
Colégio Montessori assim como os 16 anos da nossa
equipe.
Este modelo de evento tem como objetivo principal
divulgar a prática do taekwondo entre a comunidade,
entidades e equipes parceiras, enfatizando ainda mais
sobre a contribuição desse esporte no dia a dia das nossas
crianças e jovens praticantes, já que contribui diretamente
para sua qualidade de vida, auto-estima, autonomia, perda
de peso e competitividade além de deixá-los longe das
nossas mazelas sociais como, por exemplo, as drogas.
Salientamos a importância da participação dos pais e
familiares neste evento, promovendo assim um ambiente
saudável e integrador, onde todos poderão acompanhar o
desenvolvimento dos alunos.
Todos os participantes de todas as categorias receberão
medalha! Haverá cama elástica e distribuição de
geladinho para as crianças
A entrada das famílias no ginásio está condicionada a
doação de um litro de leite que será entregue a uma
instituição do nosso município.
Prezado mestre ou professor responsável por equipe,
solicitamos que tragam auxiliares para assessorarem na
área de competição já que teremos várias quadras
funcionando e as três modalidades (Kyorugui kids, Poomsae
e Kiopa) acontecendo simultaneamente.

Convidamos você, sua equipe e familiares para juntos
realizarmos mais um evento de sucesso!

Data: 15 de setembro (DOMINGO)
Local: Ginásio do Colégio Montessori.
Rua A, 260 (esquina com Rua Manoel Teixeira de
Camargos). Bairro Glória. Contagem/MG.
Horário: 9h00.
Modalidades:
 KYORUGUI KIDS (luta sem contato) – somente até
11 anos.
 POOMSAE (formas) – para todas as idades,
 KIOPA (quebramento) – para todas as idades.
Inscrições:




1 modalidade – R$ 55,00
2 modalidades – R$ 70,00
3 modalidades – R$ 85,00
Data limite das inscrições:

Até o dia 06 de setembro/19 (SEXTA-FEIRA) as 19h00.
Enviar Planilha de Inscrição por Equipe (disponível em
nosso site: diomartkd.com.br) preenchida via e-mail
juntamente com comprovante de pagamento (depósito ou
transferência bancária).
E-mail: professor@diomartkd.com.br
Dados para pagamento
(depósito ou transferência bancária):
Favorecido: Diomar Renato de Oliveira Brandão
Banco: Caixa - Agência: 1639 – Conta Poupança: 76285-6.
Op. 013
Apoio:




Colégio Montessori – 50 anos.
Vereador Alessandro Henrique
Secretaria de Esportes de Contagem.
Regulamento Geral:

Cordialmente,
Diomar Renato
Organizador

Alex Antônio
Organizador

Luiz Maia
Organizador

Em nosso site www.diomartkd.com.br está diponibilizado
o Regulamento das Modalidades: Kyorugui Kids, Poomsae
e Kiopa.

