CAMPEONATO BRASILEIRO MENORES / 2017
XXVIII JUVENIL, XXIV INFANTIL, VI SUB-21 E V CADETE
23 a 25 de Junho de 2017
Valendo 20 pontos no Ranking Nacional

Realização: Confederação Brasileira de Takwondo

Federação Paranaense de Taekwondo.
Organização: IPEC e BrasilTkd.
Apoio: DAEDO Brasil, Marinha do Brasil.
Patrocínio: Copel, Secretaria de Esportes do Paraná, Fundação de Esportes de
Londrina, Prefeitura Municipal de Londrina
Local: Ginásio de Esportes Moringão.
Rua Gomes Carneiro, 315. Londrina / PR.

REGRAS e SISTEMA:


Serão seguidas as regras da WTF e CBTKD;



Será adotado o Sistema de Eliminatória Simples;



Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: toalha,
antebraço, perna, protetor de cabeça vermelho/azul (APENAS CATEGORIAS
INFANTIL E CADETE), genital (masculino e feminino obrigatórios), luva, meia
eletrônica 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);



Em todas categorias serão utilizados protetores de tronco DAEDO e capacetes
eletrônicos (nas categorias Juvenil e Sub-21) fornecidos pela DAEDO Brasil e
Marinha do Brasil, não será oferecido a meia eletrônica, cada atleta deverá ter
sua própria meia.

Confederação Brasileira de Taekwondo
Av. Abelardo Bueno, s/nº Edifício Ayrton Senna 1 - Sala 604- Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ (21) 3553-4696 (21) 3500-5865

DIVISÃO DE IDADE e PESO:
Conforme regulamento de divisões (Clique aqui) publicadas no site da CBTKD
www.cbtkd.com.br

PREMIAÇÃO:


Individual - Medalha para o 1°, 2°, 3° e 3° colocado.



Equipes - Troféus de 1º a 3º colocado por divisão de idade.

As premiações serão entregue após o término de cada categoria.

Obrigatoriedades:


Somente poderão participar deste campeonato os atletas devidamente
recadastrados ou cadastrados na CBTKD ( Sistema SIGA). Será obrigatória a
apresentação da carteira de identidade no momento da pesagem.



A CBTKD irá publicar uma lista final com o nome de todos os inscritos e em
situação regular para participar do campeonato.

Inscrição:
As inscrições serão aceitas apenas por formulário eletrônico, de acesso exclusivo da
Federação, com LOGIN e SENHA já enviada para os Presidentes. PRAZO PARA
INSCRIÇÕES: 20:00 horas do dia 15 de junho (quinta-feira).
O LOGIN de acesso ao sistema é o mesmo utilizado pelas Federações para
cadastramento de atletas.

CRONOGRAMA DAS INSCRIÇÕES:
15/06/2017 – 20:00 horas – encerramento e pagamento das inscrições
18/06/2017 – 18:00 horas – Publicação da lista dos inscritos e pagos.
19/06/2017 – 18:00 horas – Encerramento do prazo para retificação
20/06/2017 – 18:00 horas – Publicação da lista final
21/06/2017 – 18:00 horas – Publicação das chaves
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FORMA DE PAGAMENTO:


Deposito identificado, que deverá ser enviado para o e-mail da Federação
Paranaense

de

Taekwondo

após

envio

das

inscrições:

ipec.eventos@outlook.com


Banco Bradesco Ag. 560 / Conta Corrente 286.666 - 8
Instituto Paranaense de Esportes e Cultura.
CNPJ 04.500.125/0001-31



Valor: R$ 180,00 (cento e Oitenta reais) até dia 05 de Junho.



Valor: R$ 190,00 (cento e Noventa reais) de 06 até dia 16 de Junho de 2017.
Contato no Instituto: (43) 3342-8495 / 9.9831-3045

ATENÇÃO:
1.

Identificar depósito com o CPF ou CNPJ com que for realizada a inscrição

2. Não será aceito depósito em caixa eletrônico, apenas depósito identificado
diretamente no caixa da agencia.
3. Não será considerado depósito efetuado em conta corrente diferente da
apresentada neste ofício, ou se não efetuarem o depósito até às datas limites
fixadas neste regulamento.
4. Não será aceita inscrição de equipes ou atletas no local do evento
5. O comprovante original deverá ser apresentado no ato do credenciamento.

Credenciamento e liberação de Crachá para pesagem:


O credenciamento será realizado por um representante das Federações, não
serão aceitos credenciamentos individuais;



A CBTKD irá dispor de uma lista de todos os atletas com anuidade em dia,
portanto, se alguns dos inscritos ainda não efetuou o pagamento da anuidade
de 2017 deverão fazê-lo até o dia 16 de Junho de 2017.
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Para efetuar o pagamento da anuidade basta acessar o site da CBTKD - seção
Taxas – anuidade de filiados e digitar o CPF para emitir o boleto bancário.

Em nenhuma hipótese haverá recebimento no local da competição.

Pesagem:


A pesagem será realizada no Ginásio do evento, conforme cronograma em
anexo.



Os atletas deverão portar a carteira de identidade e crachá de pesagem
obtida no credenciamento.



Atletas com peso acima ou abaixo da categoria na qual foram inscritos serão
desclassificados.



Conforme deliberado no Congresso Técnico do Grand Slam de Taekwondo 2017
em 07 de Abril de 2017 (Clique aqui para acessar a Ata do Congresso Técnico), não
será permitido ao atleta participar de diferentes categorias na mesma
competição, em atendimento às regras da WTF.

Árbitros:


A organização do evento ficará responsável pela alimentação, passagens,
translado interno e hospedagem dos árbitros (2 diárias);



Todos árbitros receberão certificados.



Todos os demais gastos ficarão por conta dos árbitros;



O uso do uniforme oficial de árbitro nacional da CBTKD será obrigatório;



Diária de R$ 125,00 (cem reais) a ser paga pela organização.



Convocação CBTKD - Contato com Mestre Milton Ywama (43) 9139-9751
miltoniwama@hotmail.com

Observação:
1. Atletas menores de 18 anos - somente com a autorização por escrito dos pais
e/ou responsáveis legais, (modelo de autorização anexo). DEVERÁ SER

Confederação Brasileira de Taekwondo
Av. Abelardo Bueno, s/nº Edifício Ayrton Senna 1 - Sala 604- Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ (21) 3553-4696 (21) 3500-5865

DEVIDAMENTE RECONHECIDA A FIRMA DO RESPONSÁVEL LEGAL, POIS, CASO
NÃO ESTEJA, O DOCUMENTO NÃO SERÁ VÁLIDO;
2. Categoria Infantil e Cadete - sem contato no rosto;
3. Atletas menores de idade somente poderão participar da divisão Sub-21, desde
que tenham autorização dos responsáveis (modelo de autorização anexo);
4. 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;
5. É proibida a entrada de bebidas alcoólicas, latas e objetos cortantes ou
contundentes, sob pena de confisco pela segurança;
6. Não será permitida a entrada de menores de 12 anos desacompanhados dos
pais ou responsáveis;
7. As divisões de idade serão conforme regulamento oficial da CBTKD conforme
regulamento encontrado no site;
8. 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.
9. Os atletas, técnicos e árbitros que participarem do evento outorgam aos
organizadores, desde já, todos os direitos de divulgação de imagem (TV, jornais,
revistas, internet, cartaz, etc) a ser feita em qualquer tempo: antes, durante ou
após o evento, sem qualquer espécie de compensação financeira, sendo
desnecessário, para tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito.

Congresso Técnico:
Dia 23 sexta-feira às 19h no Ginásio Moringão.

Hotel Oficial:
Cedro Hotel Av. JK 200
Contatos: (43) 3315-7000 ou 0800-400 7475
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Terá tarifa especial para o evento.

- Alojamento com cama, colchão e banho quente.
Rua - Elizio Turino n 450 - Jd Sabará
Pastor Renato Fone (43) 99809 2850 -

Árbitros, coordenadores e dirigentes da CBTKD e FPTKD, receberão informação em
breve sobre o hotel em que ficarão hospedados.

PATROCINADORES/APOIADORES

Cronograma da Competição:

Sexta - Feira - 23 de Junho.
10:00 às 14:00: credenciamento para todas as categorias. Será atendido apenas um
representante por estado, que deverá comparecer com comprovante de pagamento
da anuidade do atleta devidamente pago e/ou carteirinha da CBTKD, carteirinha da
federação estadual e comprovante de pagamento.
15:00 às 17:00: Pesagem das categorias que lutam no Sábado: Infantil e Juvenil.
19:00: Congresso técnico no Ginásio Moringão.
Sábado - dia 24 de Junho.
08:00 às 10:00: Pesagem de quem luta domingo.
08:30 às 14:00 - Eliminatórias e finais dos pesos;

Confederação Brasileira de Taekwondo
Av. Abelardo Bueno, s/nº Edifício Ayrton Senna 1 - Sala 604- Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ (21) 3553-4696 (21) 3500-5865

Infantil - 30 kg; 32 kg; 34 kg; 36 kg e 39 kg. (masc\fem)
Juvenil - 45 kg; 48 kg; 51 kg; 55 kg; 59 kg. (masculino)
Juvenil - 42 kg; 44 kg; 46 kg; 49 kg; 52 kg. (feminino)

14:00 as 14:30 - Abertura Oficial.

A partir das 13:00 serão chamados os seguintes pesos:
Infantil - 42 kg; 45 kg; 48 kg; 52 kg e + 52 kg. (masc/fem)
Juvenil - 63 kg; 68 kg; 73 kg; 78 kg; + 78 kg. (masculino)
Juvenil - 55 kg; 59 kg; 63 kg; 68 kg; + 68 kg. (feminino)
18:00 entrega das premiações.

Domingo - dia 25 de Junho.
08:30 às 14:00 - Eliminatórias e finais dos pesos;
Cadete - 33 kg; 37 kg; 41 kg; 45 kg; 49 kg. (masculino)
Cadete - 29 kg; 33 kg; 37 kg; 41 kg; 44 kg. (feminino)
Sub 21 - 54 kg; 58 kg; 63 kg; 68 kg. (masculino)
Sub 21 - 46 kg; 49 kg; 53 kg; 57 kg. (masculino)
A partir das 12:00 serão chamados os seguintes pesos:
Cadete - 53 kg; 57 kg; 61 kg; 65 kg; +65 kg. (masculino)
Cadete - 47 kg; 51 kg; 55 kg; 59 kg; + 59 kg. (feminino)
Sub 21 - 74 kg; 80 kg; 87 kg; + 87 kg. (masculino)
Sub 21 - 62 kg; 67 kg; 73 kg; + 73 kg. (masculino)
18:00 entrega das premiações, individual e por equipe.

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES
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Eu________________________________________________, CPF________________,
RG________________, emitido em ______ /______ /_______ , sou responsável legal
pelo menor____________________________________________________________,
RG ______________________ e autorizo o mesmo a participar Campeonato Brasileiro
Menores, na cidade de Londrina/PR, nos dias 23 a 25 de Junho 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, 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 2017.

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