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REGULAMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTO DE DOJO 
 

Artigo 1º 
Objecto 

 
O presente Regulamento de Uniformes e Equipamento de Dojo estabelece os diversos 
uniformes e equipamento básico utilizado na prática do Kung Do Te (KDT). 
 

Artigo 2º 
Uniforme de treino 

 
1. A FPKDT estabelece os seguintes tipos de uniforme de treino: 
a) Calça+t-shirt+cinto de graduação;  
b) Dogi+cinto de graduação; 
c) Calção+t-shirt; 
d) Fato de treino. 
2. Quando o praticante vestir calça e t-shirt ou dogi de modelo chinês, o uso de cinto de 
graduação é opcional. 
3. Nos dojos podem ser usados dogi de cor preto, azul ou branco, do modelo chinês ou 
japonês. É proibido o uso de dogi de outras cores. 
4. Os praticantes podem usar sapatilhas de artes marciais/desportos de combate nos dojos, se 
autorizado pelo respectivo Clube. 
5. Todos os praticantes com graduação igual ou superior a 1º Dan devem possuir dogi para 
treino específico. 
6. Os Clubes devem estabelecer o uniforme oficial de treino nos seus dojos, de acordo com o 
presente regulamento. 
 

Artigo 3º 
Uniforme para demonstrações, cursos e acções de formação 

 
1. O uniforme obrigatório para demonstrações, cursos, congressos, estágios e outras acções de 
formação ou outras actividades de promoção do KDT é a calça modelo KDT e t-shirt ou dogi. 
2. Os praticantes podem usar sapatilhas de artes marciais/desportos de combate nas 
demonstrações e actividades de formação no âmbito da FPKDT. 
 

Artigo 4º 
Uniforme de competição 

 
O uniforme usado nas competições de KDT é o seguinte: 
a) Calça modelo KDT; 
b) T-Shirt/Lycra (não aplicável nas competições no formato “Super Fight”). 

 
Artigo 5º 

Publicidade 
 

É proibida a publicidade a outras artes marciais ou desportos de combate, excepto quando 
integrar o logótipo do Clube ou da Equipa. 
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Artigo 6º 
Equipamento básico de Dojo 

 
Os dojos devem estar equipados com o seguinte equipamento: 
a) Capacetes modelo KDT; 
b) Luvas fechadas modelo KDT (8/10 oz); 
c) Luvas abertas modelo KDT (7/8 oz); 
d) Caneleiras modelo KDT (tipo meia, em Polyester-Algodão); 
e) Plastrons;  
f) Saco;  
g) Bastões rolantes (Nunchaku); 
h) Bastões curtos; 
i) Facas borracha; 
j) Outros. 
 

Artigo 7º 
Casos omissos 

 
Os casos omissos ou dúvidas serão regulados pela Direcção, tendo sempre em consideração o 
espírito do que está regulamentado. 
 

Artigo 8º 
Entrada em vigor 

 
O presente regulamento entra em vigor após aprovação pela Direcção e publicação nos termos 
legais. 
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