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RELATÓRIO TÉCNICO  

Nome do Projeto: 5º Copa Revelando Talentos 

Local  de realização: Centro Esportivo José Bonifácio 

Data de Realização: 24/09/2017, Das 11hs às 18hs 

Gestor do Evento: Sr Sergio C. Pranchevicius 

Responsável Técnico: Carlos Mariano nº CREF 019070-G/SP   

Valor Total do Projeto: R$ 171.430,00 - Valor do Projeto sem Contrapartida: 164.430,00 

Valor da Contrapartida: 7.000,00 

Objeto Modalidade TAEKWONDO 

A 5º Copa Revelando Talentos, trabalhou com a modalidade Taekwondo, com um 
excelente trabalho em equipe, com mestres, professores, árbitros e pais. Tivemos 
competições de técnicas de chutes, poomse movimento das faixas (Kata), competições 
de luta e apresentações dos atletas para os pais e familiares. Atendemos (460 inscritos) 
50% a mais de alunos do que estava no plano de trabalho, atendemos também atletas 
com deficiência visual, onde o atleta mesmo cego participou da modalidade de luta onde 
se consagrou campeão e ganhou também o troféu de destaque (exemplo de vida). As 
crianças das comunidades carentes receberam uniformes e faixa para colocar na cintura, 
com isso se tornando igual aos outros atletas e se sentido incluso na sociedade como os 
demais praticantes, os atletas foram induzidos a ajudar uns aos outros colocando as 
proteções, apoiando durante as lutas e ajudando psicologicamente os atletas tristes com 
as derrotas. 

Nossos Objetivos Foram Alcançados 

Visando em colaborar com o bem estar físico e mental, atividades fisica para a familia 
carente onde os pais e os filhos puderam competir e participar no mesmo evento, a 
promoção da saúde de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A 5ª COPA 
REVELANDO TALENTOS conseguiu atingir esses objetivos e também conseguiu ter um 
desenvolvimento das artes marciais. Criou  formas de contribuição para melhorar a 
formação profissional, cognitiva, física, escolar e social, além de poder levar a prática das 
artes marciais como agente disciplinadora e criadora de lideranças a um maior número de 
integrantes da sociedade. Atletas com deficiência, crianças, jovens e adultos tiveram seu 
espaço reservado no evento. As atividades lúdicas para as crianças onde elas aprendem 
e competem se divertindo e para os adultos com atividades onde se exige uma maior 
concentração. Um exemplo de que atingimos nossos objetivos foi o grande número de  
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participantes, 460 atleta,s e um público de mais de 300 pessoas acompanhando os 
atletas, tivemos competições de técnicas de chutes, quebramento de madeira, atividades 
lúdicas, competições de luta e uma troca de conhecimentos entre os mestres, alunos e 
professores. 
  
Assim, fica demonstrado que o resultado alcançado foi extremamente positivo! 

Metas e Cronograma 

Nossa meta de público era de atender 300 atletas e atendemos 460 atletas e mais um 
público de 300 pessoas, totalizando 760 pessoas no decorrer do evento. 

A meta de apresenção do evento e da parceria com a Seme, foi atingida destribuimos 
panfletos, banners, faixas e cartazes em escolas, academias, centros esportivos, céus e 
na sede da federação, isso foi feito uma semana antes do evento e também no dia das 
competições. 

Nossa meta de informação e instrução, foi realizada distribuindo apostilas com as regras 
das competições e mini apostilas com toda a parte de currículo das faixas. Exemplo, os 
faixas brancas tem os golpes e movimento de um atleta iniciante com nome e técnicas 
diferente dos faixas amarelas e assim por diante! 

Em relação à meta de preparação dos árbitros e equipe de apoio, foi realizado um dia 
antes do evento e no dia do evento as apostilas do evento, bate papo e reuniões. 

Sobre a entrega dos uniformes, foram entregues dois antes do evento para não tumultuar 
e atrapalhar o andamento do evento. 

Cronograma do Evento no dia 24/09, o dia da realização do evento: 

11hs Chegada dos atletas; 
12hs Entrega dos uniformes, proteções, apostilas, faixas e material esportivo; 
12:30 Cerimônia de abertura e entrega de homenagens; 
13hs Congresso técnico com árbitros, equipe de apoio e técnicos;  
13:30 Competições de formas, movimento da faixa, técnicas de chutes e quebramento; 
14hs Entrega de lanches, medalhas e certificados; 
15hs Competições de luta com toda a proteção e com árbitros de taekwondo; 
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16hs Entrega de lanches, medalhas e certificados; 
17hs Competições de atletas avançados e adultos; 
18hs Entrega de lanches, medalhas e certificados; 
18:30 Finalização. 
   

Observações Finais 

Nosso maior objetivo é Introduzir o conceito de disciplina e arte marcial às crianças, aos 
jovens, aos pais e adultos. Trabalhar através de atividades lúdicas e do Taekwondo, 
conceitos de cooperação, educação e equipe. Ajudar a desenvolver todas as habilidades 
motoras específicas do Taekwondo, como golpes, saltos, técnicas de chutes, socos e 
defesas. Proporcionar aos atletas, aperfeiçoamento de suas técnicas, e promover também 
aos alunos uma ajuda a alcançarem o objetivo final de virar faixa preta. Desenvolver suas 
habilidades físicas como força, velocidade, flexibilidades, resistência cardiopulmonar. 
Treinar os alunos que mostrarem interesse em virar atletas profissionais e/ou professor. 
Ensinar a metodologia de organização de eventos aos que tiverem interesse de se formar 
professor ou técnico de Taekwondo. 

Pontos importantes do evento 

Material de divulgação foram espalhado pelos estabelicimentos de São Paulo onde há a 
prática do Taekwondo; 
Os uniformes são entregues antes para que não haja tumulto no dia do evento; 
Os Lanches são fornecidos no decorrer do dia, pois temos muitas crianças participando 
das competições; 
Os tatames são montados no ginásio e algumas placas ficam na área dos médicos e 
socorristas; 
Os troféus foram nossa contra partida e foi entregue para os destaques do evento e 
autoridades; 
O som teve 4 caixas, aparelhagem, microfone  e técnicos responsáveis. 
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FOTOS DA 5 COPA REVELANDO TALENTO 

 

Trofeus de contra partida e mais 300 uniformes entregues. 



!  

 

, 

 

 



!  

 

 



!  

 

Medalhas, lanches, panfletos, certificado, camisetas e publico. 
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Apostilas nas academia, clubes e etc, ambulancia, medalhas,certificados e 
panfletos  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Atleta com deficiencia visual lutou no evento, medalhas, trofeus e faixas coloridas  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Escolas com cartaz, clube com faixa 1,0x2,0 e uniformes entregues 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Familia participando juntos, unifotme com faixa branca e ambulancia  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Lonas, cartazes e inclusao social acontecendo na Copa Revelando Talento. 
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Mais de 800 kits lanches, escudos, luvas e lição de cidadania hino nacional 
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Emblemas, sapatilhas, camisetas e apostila para todos.


