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REGULAMENTO GERAL 
 DA 

INTERNATIONAL KUNG DO TE FEDERATION (IKDTF)® 
 

Artigo 1º 
Denominação, natureza e sede 

 
1. A International Kung Do Te Federation (IKDTF) é uma organização privada sem fins 
lucrativos.  
2. A IKDTF não faz distinção de etnia, raça, nacionalidade, politica, religião, sexo ou 
idade, e reconhece que todos têm os mesmos direitos. 
3. A IKDTF tem a sua sede na Rua da Moimenta, nº 66, Mindelo, Vila do Conde, 
Portugal, podendo ser transferida para outro local mediante deliberação da Comissão 
Executiva. 
 

Artigo 2º 
Duração 

 
A IKDTF tem duração ilimitada. 
 

Artigo 3º 
Fins 

 
A IKDTF tem âmbito internacional e prossegue os seguintes fins: 
a) Promover, regulamentar e dirigir o ensino e a prática do Kung Do Te em todo o 
mundo; 
b) Promover o ensino e a prática do Kung Do Te, designado abreviadamente por KDT, 
respeitando o princípio da criatividade e liberdade de expressão marcial; 
c) Promover o estudo e a prática da meditação e de várias correntes filosóficas, 
designadamente o Tao, Zen ou outras que a IKDTF julgue importantes para o 
desenvolvimento pessoal dos praticantes, dissociando-se de qualquer filiação religiosa; 
d) Promover a formação dos praticantes; 
e) Atribuir e homologar graduações, títulos e outros níveis técnicos e hierárquicos aos 
praticantes inscritos; 
f) Organizar torneios, campeonatos, congressos, cursos e outras actividades culturais e 
desportivas de âmbito internacional. 
 

Artigo 4º 
Comissão Executiva  

 
1. A IKDTF é gerida por uma Comissão Executiva. 
2. A Comissão Executiva é constituída por três (3) mestres com a graduação mínima de 
6º Dan. 
3. A Comissão Executiva é presidida pelo membro mais graduado, eleito dentre os seus  
membros. 
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Artigo 5º 
Associados 

 
1. Podem ser associados da IKDTF: 
a) Federações, Associações ou outras organizações de âmbito nacional; 
b) Dojos associados. 
2. A IKDTF reconhece apenas uma organização nacional por cada país. Neste caso, os 
dojos devem obrigatoriamente estarem inscritos nessa organização.  
3. Nos países sem organização nacional reconhecida pela IKDTF poderá haver vários 
dojos associados à IKDTF. Nestes casos, será designado um Branch Chief para cada 
país, aprovado como tal pela IKDTF.  
4. Os associados e Branch Chiefs devem: 
a) Registar todos os alunos na sede mundial da IKDTF; 
b) Organizar torneios, campeonatos, estágios, cursos e outros eventos de KDT; 
c) Participar nas competições, cursos, seminários e outros eventos da IKDTF; 
d) Possuir um ou vários dojos no respectivo país; 
e) Serem sediados ou residirem no país para o qual foram designados; 
f) Manter contacto directo com a sede mundial da IKDTF; 
g) Respeitar, cumprir e fazer cumprir os regulamentos da IKDTF. 
5. Os estatutos e regulamentos das organizações nacionais devem ser estabelecidos 
em conformidade com o presente regulamento e previamente aprovados pela IKDTF. 
 

Artigo 6º 
Estrutura territorial 

 
1. A IKDTF dividiu o mundo em oito (8) regiões. Todas as regiões estão sob a direcção e 
controlo directo da IKDTF. As oito regiões são as seguintes: 
a) Europa;  
b) Ásia;  
c) África;  
d) América do Norte; 
e) América do Centro; 
f) América do Sul; 
g) Médio Oriente; 
h) Oceânia. 
 

Artigo 7º 
Formação 

 
A IKDTF realiza os seguintes eventos de formação: 
a) Congressos; 
b) Seminários; 
c) Cursos de “instrutores/mestres”; 
d) Cursos de arbitragem; 
e) Campos de treino e estágios; 
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f) Outras actividades de formação. 
 

Artigo 8º 
Graduações e Títulos 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Artigo 9º 

Requisitos de graduação 
 
1. 10º Kyu (Cinto Branco): 
Principiante. 
2. 9º Kyu (Cinto Branco com risca Amarela): 
Esta graduação é atribuída no final de dois meses de treino e significa que o candidato 
foi aceite como membro e praticante de KDT. O candidato deve conhecer bem a 
etiqueta de dojo, as cinco máximas e a história do KDT. 
3. 8º Kyu (Cinto Amarelo): 
a) Idade mínima: 7 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 40 aulas após a graduação anterior; 
c) Condição física: 25 flexões de braços, 25 abdominais, 25 agachamentos e 3 
elevações na barra; 
d) Sombra: 1 round de 1 min; 
e) Combate: Combate de 1º Grau - 1 round de 1 min; 
f) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 

GRADUAÇÃO CINTO TÍTULO 

10º Dan Vermelho Largo 
Grande Mestre 

9º Dan Vermelho Largo 

8º Dan Vermelho e Branco 

Mestre  7º Dan Vermelho e Branco 

6º Dan Vermelho e Branco 

5º Dan Negro Instrutor Sénior 

4º Dan Negro 
Instrutor 

3º Dan Negro 

2º Dan Negro 
Instrutor Assistente 

1º Dan Negro 

1º Kyu Castanho 

Estudante Avançado 2º Kyu Castanho 

3º Kyu Castanho 

4º Kyu Roxo  
 

Estudante 
 

 

5º Kyu Azul 

6º Kyu Verde 

7º Kyu Laranja 

8º Kyu Amarelo 

9º Kyu Branco e Amarelo Iniciado 

10º Kyu Branco Principiante 
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acções de formação dirigidas pela organização nacional/IKDTF: 1. 
4. 7º Kyu (Cinto Laranja): 
a) Idade mínima: 8 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 60 aulas a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 30 flexões de braços, 30 abdominais, 30 agachamentos e 5 
elevações na barra; 
d) Sombra: 1 round de 2 min; 
e) Combate: Combate de 1º Grau - 1 round de 2 min cada; 
f) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela organização nacional/IKDTF: 1, a partir da graduação 
anterior. 
5: 6º Kyu (Cinto verde): 
a) Idade mínima: 9 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 60 aulas a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 40 flexões de braços, 40 abdominais, 40 agachamentos e 6 
elevações na barra; 
d) Sombra: 2 rounds de 2 min cada; 
e) Combate:  Combate de 2º Grau - 2 rounds de 2 min; 
f) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela organização nacional/IKDTF: 1, a partir da graduação 
anterior. 
6. 5º Kyu (Cinto Azul): 
a) Idade mínima: 10 anos 
b) Tempo mínimo de treino: 80 aulas a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 50 flexões de braços, 50 abdominais, 50 agachamentos e 7 
elevações na barra 
d) Sombra: 3 rounds de 2 min cada; 
e) Combate: Combate de 3º Grau - 3 rounds de 2 min; 
f) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela organização nacional/IKDTF: 1, a partir da graduação 
anterior. 
7. 4º Kyu (Cinto Roxo): 
a) Idade mínima: 11 anos 
b) Tempo mínimo de treino: 100 aulas a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 60 flexões de braços, 60 abdominais, 60 agachamentos e 8 
elevações na barra; 
d) Sombra: 3 rounds de 2 min cada; 
e) Combate: Combate de 3º Grau - 5 rounds de 2 min cada; 
f) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela organização nacional/IKDTF: 1, a partir da graduação 
anterior. 
8. 3º Kyu (Cinto Castanho): 
a) Idade mínima: 12 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 120 aulas a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 70 flexões de braços, 70 abdominais, 70 agachamentos e 10 
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elevações na barra; 
d) Sombra: 3 rounds de 2 min cada; 
e) Combate: Combate de 3º Grau - 7 rounds de 2 min cada; 
f) Formação em arbitragem (apenas para maiores de 18 anos de idade); 
g) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela organização nacional/IKDTF: 2, a partir da graduação 
anterior. 
9. 2º Kyu (Cinto Castanho): 
a) Idade Mínima: 13 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 140 aulas a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 80 flexões de braços, 80 abdominais, 80 agachamentos e11 
elevações na barra; 
d) Sombra: 3 rounds de 2 min cada; 
e) Combate: Combate de 3º Grau - 8 rounds de 2 min cada; 
f) Formação em arbitragem(apenas para maiores de 18 anos de idade); 
g) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela organização nacional/IKDTF: 2, a partir da graduação 
anterior. 
10. 1º Kyu (Cinto Castanho) 
a) Idade mínima: 14 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 160 aulas a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 90 flexões de braços, 90 abdominais, 90 agachamentos e 12 
elevações na barra; 
d) Sombra: 3 rounds de 2 min cada; 
e) Combate: Combate de 3º Grau - 9 rounds de 2 min cada; 
f) Formação em arbitragem (apenas para maiores de 18 anos de idade); 
g) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela organização nacional/IKDTF: 2, a partir da graduação 
anterior. 
11. 1º Dan (Cinto Negro): 
a) Idade mínima: 16 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 200 aulas a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 100 flexões de braços, 100 abdominais, 100 agachamentos e 15 
elevações na barra; 
d) Sombra: 3 rounds de 2 min cada; 
e) Combate: Combate de 3º Grau - 10 rounds de 2 min cada; 
f) Formação em arbitragem e experiência como árbitro ou juiz (apenas para maiores de 
18 anos de idade); 
g) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela IKDTF: 3, a partir da graduação anterior. 
12: 2º Dan (Cinto Negro): 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 2 anos a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 100 flexões de braços, 100 abdominais, 100 agachamentos e 15 
elevações na barra; 
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d) Sombra: 3 rounds de 2 min cada; 
e) Combate: Combate de 3º Grau: 10 rounds de 2 min cada; 
f) Formação em arbitragem e experiência como árbitro ou juiz; 
g) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela IKDTF: 4, a partir da graduação anterior. 
13. 3º Dan (Cinto Negro): 
a) Idade mínima: 21 anos 
b) Tempo mínimo de treino: 3 anos a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 100 flexões de braços, 100 abdominais, 100 agachamentos e 15 
elevações na barra; 
d) Sombra: 3 rounds de 3 min cada; 
e) Combate: Combate de 4º Grau - 1 round de 3 min; 
f) Formação em arbitragem e experiência como árbitro ou juiz; 
g) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação promovidas pela IKDTF: 6, a partir da graduação anterior. 
14. 4º Dan (Cinto Negro): 
a) Idade mínima: 25 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 4 anos a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 100 flexões de braços, 100 abdominais, 100 agachamentos e 15 
elevações na barra; 
d) Sombra: 3 rounds de 3 min cada; 
e) Combate: Combate de 4º Grau - 2 rounds de 3 min; 
f) Formação em arbitragem e experiência como árbitro ou juiz; 
g) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela IKDTF: 8, a partir da graduação anterior. 
15. 5º Dan (Cinto Negro): 
a) Idade mínima: 30 anos; 
b) Tempo mínimo de treino: 5 anos a partir da graduação anterior; 
c) Condição física: 100 flexões de braços, 100 abdominais, 100 agachamentos e 15 
elevações na barra; 
d) Sombra: 3 rounds de 3 min cada; 
e) Combate: Combate de 4º Grau - 3 rounds de 3 min; 
f) Formação em arbitragem e experiência como árbitro ou juiz; 
g) Participação obrigatória em estágios, congressos, seminários, cursos ou outras 
acções de formação dirigidas pela IKDTF: 10, a partir da graduação anterior. 
16. Os candidatos a graduações para 6º Dan e acima são considerados com base no 
seguinte: 
a) Devem ser praticantes notáveis e altamente estimados pelos seus pares como seres 
humanos e  
membros exemplares; 
b) Devem promover a filosofia do KDT e contribuir para os objectivos da IKDTF. 
17. Os “instrutores/mestres” com graduação igual ou superior a 3º Dan podem atribuir 
graduações de KDT até à graduação máxima de 1º Kyu (inclusive). 
18. Os “instrutores/mestres” devem solicitar obrigatoriamente a homologação da 
graduação junto da respectiva organização nacional ou do Branch Chief. 



REGULAMENTO GERAL DA INTERNATIONAL KUNG DO TE FEDERATION (IKDTF) – 15 JUNHO 2018 

7 
 

19. As graduações para 1º a 4º Dan (inclusive) são atribuídas pela organização nacional 
ou pela IKDTF. 
20. As graduações para 5º Dan e acima são atribuídas exclusivamente pela IKDTF. 
21. As organizações nacionais e os Branch Chiefs podem atribuir as seguintes 
graduações: 
a) Até à graduação de 1º Dan, se o representante possuir graduação de 4º Dan; 
b) Até à graduação de 2º Dan, se o representante possuir graduação de 5º Dan; 
c) Até à graduação de 4º Dan, se o representante possuir graduação igual ou superior a 
6º Dan. 
22. Todas as graduações de “Dan” devem ser obrigatoriamente registadas na IKDTF. 

 
Artigo 10º 

Frequência de testes de graduação 
 
1. Os testes de graduação de “Kyu” em cada dojo devem ser realizados no máximo de 
três (3) vezes por ano. 
2. A IKDTF realiza testes de graduação no máximo de três (3) vezes por ano.  
3. Em casos especiais a IKDTF poderá realizar ou autorizar outras graduações desde 
que devidamente fundamentadas. 
 

Artigo 11º 
Condições especiais 

 
1. Nos casos em que o candidato tenha mais de 40 anos, o requisito de “Combate” 
pode ser dispensado, contudo deve participar obrigatoriamente num congresso ou 
seminário internacional dirigido pela respectiva organização nacional ou pela IKDTF, de 
acordo com as respectivas competências. 
2. Condições especiais nos testes de graduação devem ser aplicadas aos candidatos 
com menos de 14 anos de idade, candidatos com mais de 40 anos de idade e 
candidatos com algum grau de incapacidade. 
3. A IKDTF poderá atribuir equivalências de graduações a praticantes de outras artes 
marciais desde que sejam praticantes de KDT devidamente inscritos. Nestes casos o 
candidato deverá participar obrigatoriamente num congresso ou seminário 
internacional dirigido pela organização nacional ou pela IKDTF, de acordo com as  
respectivas competências. 
 

Artigo 12º 
Certificados, diplomas e outros documentos 

 
1. A emissão de certificados, diplomas e outros documentos é de exclusiva 
responsabilidade da respectiva organização nacional ou da IKDTF, de acordo com as 
respectivas competências. 
2. A IKDTF emite um passaporte internacional que descreve toda a actividade do  
praticante. Este documento será passado após um período mínimo de treino 
 e de provas dadas de mentalidade e técnica na via marcial (praticantes com a  
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graduação mínima de 6º Kyu). 
 

Artigo 13º 
Competição 

 
1. A competição no KDT tem como objectivo principal a promoção da amizade, paz e 
harmonia entre todos os praticantes. 
2. A IKDTF promove e dirige as seguintes competições: 
a) Campeonatos do Mundo de Kung Do Te, realizados em cada quatro (4) anos. Os 
Campeonatos do Mundo são sempre realizados em Portugal; 
b) Campeonatos por regiões IKDTF, realizados em cada quatro (4) anos; 
c) Grand Master Ruy de Mendonça World Cup, realizada em cada quatro (4) anos; 
d) Outras competições internacionais de Kung Do Te. 
 

Artigo 14º 
Nome, marcas e Logótipos da IKDTF 

 
O nome, logótipos, marcas e restantes sinais distintivos da IKDTF só poderão ser 
utilizados mediante o consentimento prévio e expresso da Comissão Executiva da 
IKDTF. 

 
Artigo 14º 

Casos Omissos 
 
Em tudo o omisso no presente Regulamento Geral observar-se-á o disposto na 
legislação aplicável, à qual os membros obedecem. 
 

Artigo 15º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento Geral entra em vigor após aprovação da Comissão Executiva 
e publicação nos termos legais. 


