Campeonato Brasileiro Adulto (44º) e Master (25º)
20 pontos no Ranking Nacional
Organização e Realização:
Confederação Brasileira de Taekwondo – CBTKD.

Apoio:
Marinha do Brasil – CEFAN
Comitê Olímpico do Brasil – COB
Daedo Brasil

Local:
CEFAN – Cento de Educação Física Almirante Nunes
Endereço: Av. Brasil, 10590 – Penha – Rio de Janeiro - RJ

Data: 22 e 23 de Setembro de 2017
Regras e Sistema:






Serão seguidas as regras de competição estabelecidas pela WTF;
Será adotado o Sistema de Eliminatória Simples;
Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: antebraço, perna,
genital (masculino e feminino obrigatórios), luva, meias eletrônicas DAEDO e bucal
(obrigatório, sendo facultativo apenas para o atleta que, no ato da inscrição, apresentar
laudo médico especializado no qual comprove ser prejudicial ao atleta o uso deste);
Serão utilizados protetores eletrônicos Daedo, fornecidos pela organização.

Divisões de idade e Peso:
 Conforme regulamento de divisões publicadas no site da CBTKD;
http://www.cbtkd.org.br/wp-content/uploads/2016/02/img20161213_16144876.pdf

Obrigatoriedades:



Somente poderão participar deste evento os atletas devidamente registrados e em dia
nas suas Federações Estaduais ;
Obrigatório estar recadastrado no sistema SIGA da CBTKD . devidamente validado
por sua respectiva Federação.
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Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição;O uso do protetor bucal
(cor branca ou transparente) será obrigatório, assim como a luva;
O uso do protetor genital para atletas das categorias Feminino e Masculino será
obrigatório.

Árbitros:





A organização do evento ficará responsável pela alimentação, translado e hospedagem
dos árbitros;
Todos os demais gastos ficarão por conta dos árbitros;
O uso do uniforme oficial de árbitro nacional da CBTKD será obrigatório;
Os árbitros serão convocados do quadro nacional de arbitragem da CBTKD, desde que
regular na entidade e na sua respectiva Federação

INSCRIÇÃO:
FAIXAS PRETAS
 As inscrições serão aceitas apenas no sistema eletrônico SIGA da CBTKD com acesso
exclusivo da Federação filiada mediante LOGIN e SENHA pessoal e instrasferível. O
sistema de inscrição terminará as 16:00 horas do dia 11 de Setembro de 2017.
 A Federação deverá inscrever a DELEGAÇÃO COMPLETA do seu estado,
discrimando o Delegado Técnico, os técnicos oficiais da delegação e os atletas em
suas respectivas categorias, conforme formulário eletrônico disponível no sistema
SIGA da CBTKD.
PAGAMENTO: On line

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$200,00 (Duzentos Reais) por atleta.

CRONOGRAMA
 De 18 de agosto de 2017 a 11 de Setembro de 2017 pazo para inscrição e pagamento.
 No dia 13 de setembro será publicada a lista geral dos inscritos.
 No dia 15 de setembro às 18h encerra-se o prazo para retificações.
 No dia 18 de setembro será publicada lista definitiva dos inscritos.
 No dia 20 de Setembro será publicada as chaves da competição.
PESAGEM:
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A pesagem será feita no local da competição, um dia antes da luta. Os atetas deverão
portar a carteira de identidade e credencial de pesagem obtida na ocasião
credenciamento;
Para cada dia (quinta e sexta) haverá duas sessões de pesagens , porém só será
permitido a utilização de uma única sessão, visando resguardar o atleta de possíveis
contratempos que possa encontrar em deslocamento para o local da competição.
Atletas com peso acima ou abaixo da categoria no qual foram inscritos serão
desclassificados do evento

OBSERVAÇÕES:








O presente evento poderá ser transferido/cancelado por motivo de força maior,
calamidade pública, imposição legal e/ou determinação judicial, bem como a
programação está sujeita a ajustes;
É proibida a entrada de bebidas alcoólicas, latas e objetos cortantes ou contundentes,
sob pena de confisco pela segurança;
Não será permitida a entrada de menores de 12 anos desacompanhados dos pais ou
responsáveis;
As divisões de idade será conforme regulamento oficial da CBTKD conforme
regulamento encontrado no site CLIQUE AQUI;
Aos técnicos (as): não será permitido atuar de regatas, boné, óculos escuro, ponto
eletrônico, top, chinelo, podendo ser vetada a entrada na quadra para atuar.
Ateltas menores de 18 anos somente poderão participar do evento com a autorização
expressa dos pais e/ou responsáveis legais ( Modelo de autorização em anexo) sendo
obrigatório o reconhecimento de firma, sem o qual a aurorização não será aceita.
A inscrição do atleta e/ou tecnico no evento outorga automaticamente todos os direitos
de divulgação sobre a imagem da pessoa inscrita (TV, Jornais, Revistas, Internet,
Cartaz, e etc…) a ser feita em qualquer tempo antes, durante ou após o evento, sem
nem uma compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra
autorização verbal ou por escrito.
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DATA

QUINTA-FEIRA
21/set/2017

HORÁRIO

CRONOGRAMA
ATIVIDADE

CREDENCIAMENTO
09:00 - 13:00 TODAS AS CATEGORIAS
10:00 -12:00
PESAGEM ( categorias lutas
(Primeira sessão)
de Sexta)
16 :00 - 18:00
Adulto
(Segunda sessão) Masc: -54kg, -63kg, -74kg e 87kg
Fem: -46kg, -53kg, -62kg e 73kg
Master
Masc: -58kg e -80kg
Fem: -49kg e -67kg

14:00 – 18:00
19:00 - 20:00
9H

SEXTA
22/set/2017

10:00 -12:00
(Primeira sessão)
16 :00 - 18:00
(Segunda sessão

14:00 - 14:30
18:00
08:30
SÁBADO
23/set/2016

LOCAL

CEFAN

Fórum Nacional de
Taewondo
CONGRESSO TÉCNICO
INICIO DAS LUTAS
PESAGEM ( categorias lutas
de Sábado)
Adulto
Masc: -58kg, -68kg, -80kg e
+87kg
Fem: -49kg, -57kg, -67kg e
+73kg
Master
Masc: -68kg e +80kg
Fem: -57kg e +67kg

CEFAN

Cerimonia de abertura
Previsão de termino
INÍCIO DAS LUTAS
CEFAN

19:00

PREVISÃO DE TÉRMINO
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AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES
Eu ____________________________________________________________,
RG nº
_______________________, CPF nº ___________________________, emitido em
____/____/_______,
sou
responsável
legal
pelo
menor
_____________________________________________________________,
RG
nº
_______________, e autorizo o mesmo a participar Campeonato BRASILEIRO ADULTO E
MASTER DE TAEKWONDO 2017, na cidade do Rio de Janeiro - RJ , nos dias 22 a 23 de
setembro de 2017. Sou inteiramente responsável pela integridade física do menor
mencionado, isentando a Confederação Brasileira de Taekwondo, os organizadores e
apoiadores do evento de toda e qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer
dentro das atividades e do transporte para esse evento. Outorgo todos os direitos de
divulgação sobre a imagem da pessoa mencionada acima para divulgações (TV, Jornais,
Revistas, Internet, Cartaz, e etc…) a ser feita em qualquer tempo antes, durante ou após o
evento, sem nem uma compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer
outra autorização verbal ou por escrito.

__________________________________
Assinatura do responsável

_______________________, _______de _____________de 2016.

DEVE
ESTAR
DEVIDAMENTE
RECONHECIDO
FIRMA
DO
RESPONSÁVEL LEGAL CASO NÃO ESTEJA O DOCUMENTO NÃO SERÁ
VÁLIDO;
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