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EM BUSCA DAS ORIGENS
Existem várias teorias a respeito de qual foi o país em que se originou o
sistema de lutas sem armas que atualmente se manifesta de várias formas
segundo o lugar de onde se pratica.
Fala-se de um monge indiano, Bodhidharma, que desenvolveu o primeiro
método científico de defesa pessoal, há 3000 anos, de sua viagem para a china
e seu estabelecimento num templo e a propagação de seu sistema de
exercícios físicos e mentais que sem dúvida permitiram a formação de
excelentes. Insinua-se que seu método, KWONBOP, foi propagado
posteriormente por monges budistas através da Coréia, Japão e Okinawa,
sendo a forma primária da qual surgiram todas as outras artes marciais.
No entanto a torre de Kyong Ju antecede em cinco séculos a viagem de
Bodhidharma pela China. Nas tumbas de Koguryo, outro reino coreano,
também existem pinturas de homens exercitando-se em formas de luta. A
construção de tais tumbas data do período entre os anos 3 e 427 D.C., o que
indica também a anterioridade a introdução de sistemas chineses de luta.
Também não há indícios de quando o Karatê se iniciou no Japão ainda que
pareça certo se seja derivado do Okinawa-tê.
Em “O LIVRO HISTÓRICO DE CHOSON”, se evidencia o laço comercial que
existia entre Choson (antigo nome da Coréia) e as ilhas RyuKyu (Okinawa), e
que os jogos e costumes nativos da Coréia puderam se transmitidos a Okinawa
por via dos mercadores que ali viajavam.
Contudo, é lógico pensar que a luta de mãos vazias (sem armas) não se
originou somente num país, senão que se desenvolveu naturalmente em
distintos lugares, adaptada por vários povos para se defenderem dos riscos do
ambiente, e também é lógico que os estilos influenciaram todos entre si, devido
a contatos comerciais e políticos entre as diferentes nações, tanto na paz como
na guerra.
O método primitivo de defesa pessoal na Coréia denomina-se SOOBAK, muito
popular e tão antigo quanto a nação.
Há 1300 anos, durante a dinastia Silla, os jovens aristocratas integraram um
grupo de oficiais guerreiros, aos que denominaram HWARANG DO, unidos por
fins patrióticos e com estrito código ético como ideal. Foram até as montanhas
estudar as formas de luta dos animais selvagens e descobrir os tipos de
posições ofensivas e defensivas que lhes dariam maior vantagem. A partir de
suas observações combinaram o conhecimento adquirido com o sistema
tradicional e incorporaram rigorosos exercícios de treinamento, assim como a
concentração das disciplinas budistas.
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Este harmonioso sistema chamou-se SOO-BAK DO e TAEKYON. Mantiveram
sua popularidade através da dinastia Silla e Koguryo e alcançou seu ponto
culminante na dinastia Koryo, desde 935 até o século XIV.
Foi neste período que a península passou a se chamar Coréia. Chegados
tempos mais pacíficos, na dinastia Yi, o SOO-BAK passou a ser menos
praticado. Desde a Guerra entre a China e o Japão, em 1894, e durante a 2ª
Guerra Mundial, a Coréia esteve envolvida em contínuos conflitos militares.
Os Estilos estrangeiros influenciaram na arte coreana tradicional e o SOO-BAK
chegou a chamar-se TANG SOO DO, quer dizer, a “A ARTE DA MÃO
CHINESA”.
Após a liberação da Coréia em 1945, um grupo de mestre revitalizou esta arte,
e em 1955, o Grão Mestre General CHOI HONG HI organizou esta arte,
unificando todas as escolas e criando uma arte marcial a qual denominou
TAEKWONDO.
 TAE - significa saltar, voar, esmagar com os pés;
 KWON - significa bater ou destruir com as mãos;
 DO - significa o caminho, a arte, o método, a filosofia
O Caminho dos pés e das mãos, TAEKWONDO. Grão Mestre Kun Mo Bang
ainda sugere um outro significado, baseado na essência desta arte marcial:
Tae-kwon-do a arte que treina a mente através do corpo em busca da
perfeição!

SISTEMA MARCIAL URBANO – SMU
SISTEMA MARCIAL URBANO – SMU, método de treinamento de defesa
pessoal e filosofia marcial, técnicas marciais, adaptadas para o combate
urbano, sem descartar as tradições e técnicas milenares marciais.

QUEM É MESTRE ANTONIO ALVES
Mestre Antonio Alves nasceu em 1978 no Rio de Janeiro, desde pequeno
sempre foi fascinado por artes marciais, ainda criança treinava sozinho sem ter
nenhum conhecimento, inspirado pelos filmes de Bruce Lee. Em
1988 começou a praticar o Taekwondo com o professor Ivanildo Marques, que
hoje é mestre, foi na academia Leon na tijuca que Mestre Antonio Alves se
identificou com o Taekwondo WTF, também treinou o estilo Chang Moo Kwan,
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com quinze anos já era faixa preta 1°dan de Taekwondo,aos dezoito anos foi
servir ao exercito na 21° Bateria de Artilharia Antiaérea, foi quando Mestre
Antonio Alves se tornou cabo e obteve conhecimentos de guerrilha na selva e
urbano, recebendo honra ao mérito por suas atividades. Em 1998 introduziu o
Tae-kwon-do em Inõa, na cidade de Maricá, em 2004 teve seu primeiro contato
com o Hapkido com o Grão Mestre Kang ,em 2006 formou-se em terapia
corporal se especializando em Massagem Indiana, Ayurvédica Abhianga, em
2007 formou-se em Instrutor de defesa pessoal urbano pela ABRAPAM, foi daí
que começou as pesquisas profundas por defesa pessoal até chegar ao SMU,
(Sistema Marcial Urbano). EM 2010 alcançou a faixa preta de Hapkido com a
supervisão do Grão Mestre Dayvison estilo SUNGJAKWAN, o antigo
SUNGJADO. Mestre Antonio Alves hoje é faixa preta 6°dan de Tae-kwon-do ,
1° dan de Hapkido e Instrutor de defesa pessoal urbano e criador do SMU.
Como atleta, Mestre Antonio Alves consagrou-se Campeão estadual TKD 1993
e 1994,Penta campeão copa Campos, era o maior evento de TKD em Campos
1991,1992,1993,1994 e 1995, Vice Campeão Brasileiro TKD 1991, Vice
campeão estadual 1992, Campeão em poomse copa Princeps, Campeão em
poomse Copa Integração 2010, Campeão no open Hapkido 2012, Campeão
absoluto TKD 1992.Com inúmeros cursos de artes marciais, defesa pessoal,
segurança privada e terapia corporal, Mestre Antonio Alves tem uma missão
árdua, em divulgar a essência da verdadeira arte guerreira e seus princípios a
todas as pessoas que pretendem buscar este difícil e maravilhoso mundo das
artes marciais.

HIERARQUIA E DISCIPLINA
Inicialmente deve-se conhecer a ordem de faixas (ti) no tae-kwon-do bem como
o seu respectivo grau (GUB ou DAN).

FAIXA BRANCA

10º GUB

"Inicio-Pureza" É o início de uma jornada e é
comparada com as primeiras horas do dia.
Com tempo o praticante irá crescendo e dará
os seus primeiros passos na escola das artes
marciais

FAIXA BRANCA COM
PONTA AMARELA

09º GUB

É uma graduação intermediaria, uma ponte
para a faixa amarela é um grau de mérito.

08º GUB

"Vida-Terra-Riqueza" Significa o primeiro
passo para a sabedoria e o começo de um
aprendizado que não acabará mais. É nesta
faixa que seu caráter começa a ser moldado,
compreende que aquisição da sua primeira
graduação é o primeiro degrau da escada que
o levará para a faixa preta.

FAIXA AMARELA
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FAIXA AMARELA
COM PONTA VERDE

FAIXA VERDE

FAIXA VERDE COM
PONTA AZUL

FAIXA AZUL

FAIXA AZUL COM
PONTA VERMELHA

FAIXA VERMELHA

FAIXA VERMELHA
COM PONTA PRETA

FAIXA PRETA

07º GUB

É uma graduação intermediária, uma ponte e
preparação para a faixa verde é um grau de
mérito.

06º GUB

-"Observação-Planta- Vida" Significa que esta
prestes a amadurecer. O aluno percebe que o
caminho é longo, mas se torna curto á medida
que continua caminhando e começa a
compreender o valor real da perseverança
através da sua própria experiência.

05º GUB

É uma graduação intermediaria, uma ponte e
uma preparação para a faixa azul, o praticante
começa uma nova jornada, a de atividades
mais ativas e precisas dentro do dojan.

04º GUB

"Desejos-Céu-Liberdade" É a metade do
caminho para a faixa preta, muitas duvidas e
conflitos começarão a surgir nesta graduação.
O caminho é contínuo e a busca por mais
conhecimento aumenta em todos os sentidos.
É nessa fase que o seu autocontrole floresce e
a calma começa a surgir.

03º GUB

É uma graduação intermediaria, uma ponte e
preparação para a faixa vermelha, o praticante
já pode começar a praticar as técnicas de
quebramento.

02º GUB

"Poder-Sol-Perigo" É a guerra. Na verdade é a
guerra interior, onde provará para si próprio e
para os demais os seus verdadeiros
conhecimentos. Estará exposto sob a
observação dos olhos cheios de expectativas
dos alunos mais novos. Nesta faixa o espirito
de luta cresce ainda mais, aprender a buscarse interiormente no intuito de atingir a paz e a
tranquilidade. É o auge de todas as faixas
coloridas.

01º GUB

É uma graduação intermediária, uma ponte e
preparação para a faixa preta, o mesmo já é
considerado um professor por isso sua postura
já é comparada a de um professor, um
aspirante!

1º AO
9º DAN

"Realização-Dignidade" É o resultado da união
de uma jornada que não terá mais fim, onde a
sabedoria será o seu mestre que lhe auxiliará
na sua luta interna em busca da manutenção
da harmonia.
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CONDUTA NO LOCAL DE TREINAMENTO (DOJAN)
1) Somente entrar no dojan com autorização do instrutor (desde que ele
esteja presente) aguardando em posição de sentido do lado de fora do
mesmo.
2) Manter o dobok sempre limpo e apresentável, e só entrar no dojan
completamente uniformizado (incluindo a faixa).
3) Saudar o instrutor ao entrar no dojan.
4) Pedir a autorização do instrutor sempre que por motivo de extrema
necessidade tiver que se retirar do dojan durante o horário de
treinamento (aula).
5) Comportar-se com seriedade dentro do dojan, mantendo todo e qualquer
tipo de comportamento inadequado ("brincadeiras") do lado de fora do
dojan, pois no tae-kwon-do, qualquer tipo de comportamento leviano por
parte do praticante, é considerado perigoso, podendo acarretar
acidentes graves e até mesmo fatais.
6) Respeitar e acatar a todas as determinações do instrutor, sem
questiona-las.
7) Sentar-se (uma vez autorizado) apenas no chão do dojan, sendo
terminantemente proibido ao aluno sentar-se em cadeiras, bancos ou
bancadas trajando o dobok.
8) Deve cumprimentar o instrutor antes de se retirar do dojan, despedindose do mesmo quando estiver indo embora.
9) Treinar sempre, mesmo fora do horário de aula, pois para este propósito
existe o dojan. Tempos livres antes e depois da aula devem ser
preenchidos com o treinamento de chutes, saltos, step, exercícios de
flexibilidade, kibondojak, poomse, etc.. No entanto o treinamento de
kirigui (luta) entre duas ou mais pessoas, só poderá ser executado com
a presença ou autorização do instrutor.
10) Zelar para que todos cumpram estas determinações, pois elas existem
para seu próprio beneficio.
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ORDENS DE COMANDO – KU-LIAN
TCHARIOT

Posição de sentido

KIUNNE

Fazer saudação

JUMBI

Preparar

KUKI IUKEDAIO KIUNNE

Saudação às Bandeiras

PARÔ

Sentido e cessar

KWANJANIM KIUNNE

Saudação ao grão Mestre (acima de 6º Dan)

SABOMINIM KIUNNE

Saudação aos mestres (4º e 6º Dan)

KYOSANIM KIUNNE

Saudação aos professores (1º ao 3º Dan)

JOKIONIM KIUNNE

Saudação aos instrutores (1º Gub)

ANDJA

Sentar

IROSO

Levantar

TIRO TORA

Meia volta

SHIÔ

Descansar

MORUB KURÔ

Ajoelhar

SHIJA

Começar

KUMAN

Cessar

JURAMENTO DO ALUNO
Eu prometo:
1) Observar as regras do Tae-kwon-do;
2) Respeitar o Instrutor e meus Superiores;
3) Nunca fazer mau uso do Tae-kwon-do;
4) Construir um mundo mais pacífico;
5) Ser campeão da Liberdade e da Justiça.
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JURAMENTO DO DOJAN (SMU)
Eu tenho:
1) Determinação;
2) Dedicação;
3) Coragem;
4) Força;
5) Fé.

DIVISÕES DO CORPO
O TKD é uma luta solta em que não se agarra o adversário para ataque ou
defesa. O corpo humano possui muitos pontos vitais (Kubso) que podem ser
atingidos pelos golpes de chutes e socos. É muito difícil citar cada nome de
ponto vital, por isso, dividimos o corpo humano em três partes para simplificar o
ensino ou dar melhor as instruções técnicas durante o combate. Elas são:
1) OLGUL: acima do pescoço, especificando melhor, centro do maxilar
superior.
2) MONTON: região entre o ombro e o umbigo ou no plexo solar.

3) ARE: abaixo do umbigo ou na região genital.
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BASE : SAGUI
1) MOA SAGUI: pés juntos;
2) NARANI SAGUI: pés paralelos, abertura lateral na largura de 1 pé;
3) JU TCHUM SAGUI: pés paralelos, abertura lateral na largura de 2 pés, joelhos
flexionados;
4) AP SAGUI: base frontal, comprimento de um passo normal;
5) AP KUBI: base frontal, comprimento de 2 passos, joelho da frente flexionado;
6) DUIT KUBI: base de lado, comprimento de 1 passo, o pé da frente forma um
ângulo de 90o com o calcanhar do pé de trás;

7) PYONI SAGUI: base a vontade, semelhante ao Narani Sagui, porém a ponta
dos pés ficam convertidos para fora em um ângulo de 22,5º .
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POSIÇÕES INICIAIS: JUMBI
1) TCHARIOT, JUMBI: posição inicial;
2) TCHARIOT, NARANI ARE RETCHIO MAKI, JUMBI: na base Narani
Sagui, cruza os braços na altura do peito e abre os mesmos para baixo,
punhos fechados;
3) TCHARIOT, AP KUBI ARE RETCHIO MAKI, JUMBI OU BAL
TCHAGUI, JUMBI: preparar para técnica de chutes; idem item anterior,
porém na base Ap Kubi;
4) TCHARIOT, KYORUGUI, JUMBI: preparar para luta, posição de luta.

POSIÇÕES BÁSICAS DE ATAQUE (KON KIOK)
E DE DEFESA (MAKI): KIBON DONJAK
OBS: Trabalhar as bases “Ap Kubi” e “Ap Sagui”.
ORUN: direito.
UEN: esquerdo.
BANDÊ: mesmo braço, mesma perna.
BARO: braço contrário da perna.
ARE: região abaixo da cintura.
MONTONG: região entre a cintura e ombros.
OLGUL: região acima do pescoço.
BAKAT PALMOK: lado externo do antebraço.
1) ARE MAKI: defesa abaixo da cintura;
2) OLGUL MAKI: defesa acima da cabeça;
3) MONTONG MAKI: defesa no meio do corpo, de fora para dentro;
4) OLGUL BAKAT MAKI: defesa no rosto, de dentro para fora;
5) MONTONG BAKAT MAKI: defesa no meio, de dentro para fora;
6) MONTONG RETCHIO MAKI: defesa no meio, cruza os punhos no peito e
abre os braços até a distância dos ombros;
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7) ARE RETCHIO MAKI: defesa abaixo da faixa, cruza os punhos no peito e
abre os braços 45 graus lateralmente;
8) OLGUL RETCHIO MAKI: defesa na altura do rosto, cruza os punhos no
peito e abre os braços até a distância dos ombros;
AN PALMOK: lado interno do antebraço
9) AN PALMOK MONTONG BAKAT MAKI: defesa no meio, de dentro para
fora (Monton Maki);
10) AN PALMOK OLGUL BAkAT MAKI: defesa no rosto, de dentro para fora
(Olgul Maki);
11) AN PALMOK MONTONG RETCHIO MAKI: defesa no meio, cruza os
punhos no peito e abre os braços até a distância dos ombros;
RAN SONNAL: faca da mão
12) RAN SONNAL ARE MAKI: defesa com a faca da mão abaixo da cintura;
13) RAN SONNAL OLGUL MAKI: defesa com a faca da mão acima da
cabeça;
14) RAN SONNAL MONTONG MAKI: defesa com a faca da mão no meio do
corpo de for a para dentro;
15) RAN SONNAL OLGUL BAKAT MAKI: defesa com a faca da mão na altura
do rosto, de dentro para fora;
16) RAN SONNAL MONTONG BAKAT MAKI: defesa com a faca da mão
altura do plexo, de dentro para fora;
JUMOK: punho fechado.
17) JUMOK MONTON BANDÊ DIRIGUI: socar na altura do plexo; mesmo
braço, mesma perna;
18) JUMOK OLGUL BANDÊ DIRIGUI: socar na altura do rosto; mesmo braço,
mesma perna;
19) JUMOK ARE BANDÊ DIRIGUI: socar abaixo da cintura; mesmo braço,
mesma perna;
20) JUMOK NERIO BANDÊ DIRIGUI: socar para baixo; mesmo braço, mesma
perna.
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TÉCNICA DE PÉS: BAL KI SUL
1) AP TCHA OLIGUI: levantar a perna esticada para frente, veja abaixo:
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2) YOP TCHA OLIGUI: levantar a perna esticada lateralmente, veja abaixo:

3) AP TCHAGUI: chute frontal, flexionando a perna, utilizando a parte da sola
do pé, próxima dos dedos (AP TCHUNK) ou a ponta dos dedos (BAL KUT), ou
o peito do pé (BAL DUNG), veja a figura abaixo:

4) YOP TCHAGUI: chute lateral com o calcanhar ou faca do pé, veja abaixo:
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5) BANDAL TCHAGUI OU AP DOLIO TCHAGUI: chute em diagonal para
dentro com a perna da frente, veja abaixo:

6) AN TCHAGUI: chute de fora para dentro, com a perna de trás e com a
borda interna do pé, utilizando a parte interna do pé, veja abaixo:

7) BAkAT TCHAGUI: chute de dentro para fora, com a perna de trás, levantar
a perna esticada com movimento circular, veja abaixo:
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8) DOLIO TCHAGUI: chute circular, com a perna de trás, flexionando a perna,
executando o chute em volta (corpo de lado), veja abaixo:

9) MIRÔ TCHAGUI: chute empurrando, com a perna de trás, veja abaixo:

10) NERIO TCHAGUI: chute descendo, veja abaixo:
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POOMSES
SAJU AP TCHAGUI
Posição Inicial Jumbi (Narani Sagui).
Obs: Levantar as mãos fechadas até a altura da base do queixo e continuar
com as mãos fechadas nessa posição até o comando Final (Kuman, que
significa cessar). Durante o Poomse, os chutes começarão com o pé esquerdo
e depois direito, serão executados rápidos e com um comando apenas.

1ª SEQUENCIA - AP TCHAGUI no mesmo lugar chutar com o pé esquerdo, e
depois com o direito, na altura do plexo (MONTONG).
2ª SEQUENCIA – virar para o lado direito e chutar o AP TCHAGUI com o pé
esquerdo, depois o direito na altura do plexo.
3ª SEQUENCIA - virar para o lado direito e chutar o AP TCHAGUI com o pé
esquerdo, depois o direito na altura do plexo.
4ª SEQUENCIA - virar para o lado direito e chutar o AP TCHAGUI com o pé
esquerdo, depois o direito na altura do plexo.
5ª SEQUENCIA - virar para o lado direito e chutar o AP TCHAGUI com o pé
esquerdo, depois o direito com KIHAP (grito, usando a força do ventre) na
altura do plexo.
Aguardar o comando de cessar (KUMAN), as mãos voltam para a posição de
JUMBI (Narani sagui).

SAJU TIRIGUI
Posição Inicial: JUMBI (Narani sagui)
ORUM AP KUBI ARE MAKI – recuar o pé esquerdo
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI – avançar com o pé esquerdo
Virar para o lado direito
ORUM AP KUBI ARE MAKI
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI
Virar para o lado direito
ORUM AP KUBI ARE MAKI
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI
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Virar para o lado direito
ORUM AP KUBI ARE MAKI
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI
Virar para o lado direito
ORUM AP KUBI ARE MAKI
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI
ORUM AP KUBI ARE MAKI
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI
ORUM AP KUBI ARE MAKI – com KIHAP
Virar para o lado esquerdo
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI
ORUM AP KUBI ARE MAKI
Virar para o lado esquerdo
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI
ORUM AP KUBI ARE MAKI
Virar para o lado esquerdo
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI
ORUM AP KUBI ARE MAKI
Virar para o lado esquerdo
UEN AP KUBI MONTONG TIRIGUI
ORUM AP KUBI ARE MAKI
KUMAN (CESSAR), puxar o pé esquerdo. Voltar à posição inicial de JUMBI
(NARANI SAGUI).

Site:
http://www.academiatkdsmu.com.br
Facebook: http://www.facebook.com/AcademiaTaekwondoSMU

17

SMU – Sistema Marcial Urbano
Mestre Antonio Alves 6º Dan de Taekwondo e 1º Dan de Hapkido

CONHECIMENTOS GERAIS
1) O que é Taekwondo?
Resp. – Arte de ataque e defesa com os pés e os punhos
2) Onde Surgiu? Quando?
Resp. – Na Coréia, em Sarobol de Silla. Surgiu aproximadamente há 1300
anos (ano 670 D.C.), o que pode ser comprovado através de documentos
escritos (pergaminhos). No entanto estudos a respeito de gravuras
encontradas nas paredes de antigos túmulos e cavernas, afirmam datar o
TAEKWONDO de cerca de 2000 anos atrás.
3) Qual o antigo nome do TAEKWONDO?
Resp. - TAEKYON (Significa: chuta pulando).
4) Quem mudou o nome de TAEKYON para TAEKWONDO? Quando?
Resp. – General CHOI HONG HI, em 1955.
5) Quais são as duas organizações que dirigem o TAEKWONDO no mundo?
Resp. – WORLD TAEKWONDO FEDERATION (WTF)
INTERNATIONAL TAEKWONDO FEDERATION (ITF)
6) Quem é o presidente da WTF? Onde se localiza?
Resp. – Dr. UM YONG KIM – 10º Dan, se localiza em Seul, na Coréia do
Sul
7) Quem é o presidente da ITF? Onde se localiza?
Resp. – General CHOI HONG HI, 9º Dan (Graduação Máxima no estilo
ITF). Localiza-se na Áustria, localizava-se anteriormente no Canadá.
8) O que é KUK KI WON?
Resp. – É o nome da sede do WORLD TAEKWONDO FEDERATION.
Também é o nome do estilo WTF. OBS: O Estilo ITF denomina-se
CHANG HUN.
9) O que é HWA-RANG DO? (lê-se RA-RAN DÔ)
Resp. – Foi um grupo de guerreiros que realizou sob o comando do
general KIM YU SHIN (considerado o fundador do TAEKWONDO),
árduo treinamento físico e espiritual com o objetivo de unificar a Coréia.
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10) Quem trouxe o TAEKWONDO para o brasil? Onde e quando?
Resp. – Mestre SANG MIN CHO – 8º Dan trouxe para a academia
Liberdade, em São Paulo, em julho de 1970.
11) Quem trouxe o TAEKWONDO para o Rio de Janeiro? Quando e para
onde?
Resp. – Mestre WOO JAE LEE – 8º Dan, trouxe para a escola
Americana, em março de 1972.
12) Qual é o espirito (princípio) do Taekwondo?
Resp. – 1) Cortesia
2) Integridade
3) Perseverança
4) Auto Controle
5) Espírito Indomável
13) Qual é o Espírito do HWA RANG DO? ( ou Código de Honra)
Resp. – 1) Obediência ao Rei
2) Respeito aos pais
3) Lealdade para com os amigos
4) Nunca recuar ante o Inimigo
5) Só matar quando não houver alternativa
14) Qual o juramento do TAEKWONDO?
Resp. – 1) Eu Prometo Observar as regras do TAEKWOND
2) Respeitar meus Instrutor e superiores
3) Nunca fazer maus uso do TAEKWONDO
4) Construir um mundo mais pacífico
5) Ser campeão da liberdade e justiça
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15) Qual o nome do seu mestre?
Resp. – Mestre Antonio Alves, Faixa Preta 6º Dan de Taekwondo.
16) Qual o nome do seu Grão Mestre?
Resp. – Mestre ___________________________ Faixa Preta ____Dan
de Taekwondo.
17) Quais as diferenças entre TAEKWONDO e KARATÊ?
Resp.
a) Origens: Taekwondo é coreano e Karatê japonês.
b) Regulamentos:
Taekwondo
é
dirigido
pela
WORLD
TAEKWONDO FEDERATION e INTERNATIONAL TAEKWONDO
FEDERATION.
c) Ordem de faixas e nomenclaturas: Taekwondo usa nomes
coreanos, Karatê usa nomes japonoses.
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