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SISTEMA ESTADUAL DE RANKING --2018

O Sistema Estadual de Ranking tem por objetivo pontuar atletas das categorias cadetes,
juvenil, sub-21, adulto e master e fazer com que esses atletas sejam realocados em suas
chaves de luta conforme sua posição no ranking. Dessa forma valoriza os campeonatos que
fazem parte do calendário estadual da Federação Paranaense de Taekwondo.
Os campeonatos que fazem parte do Sistema Estadual de Ranking e suas respectivas
pontuações são as seguintes:

CAMPEONATO
Campeonato
Paranaense
Copa Paraná
Campeonatos
Regionais
Brazil Open
Opens
estaduais*

1º LUGAR
20 pts

2º LUGAR
15 pts

3º LUGAR
10 pts

PARTICIPAÇÃO
1 pt

15 pts
10 pts

10 pts
7 pts

7 pts
5 pts

1 pt
----

7 pts
4 pts

5pts
2 pts

3pts
----

-------

* Opens regionais somente valem pontos para o Ranking Estadual, quando houver 1 Open
por região.

Os pontos transferíveis são: 1º - para mudança de categoria de peso. Dessa forma o atleta leva
50% dos pontos. Ex; Atleta com 10 pontos na categoria até 54 kg e pede para transferir os
pontos para a categoria até 58 kg, irá passar apenas 5 pontos (50%). 2º - Para mudança de
categoria de idade. O atleta que solicitar a transferência de pontos de categoria de idade, leva
25% dos pontos. Ex: atleta juvenil com 10 pontos, pede transferência para a categoria sub -21.
Esse atleta passa somente 2,5 pts (25%).
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Ao final de cada ano, o atleta iniciará o ano seguinte com apenas com 25% dos pontos
conquistados.
O atleta que não disputar um evento do calendário do Ranking Estadual durante 1 ano, terá
seu nome retirado da tabela de pontuação. Se o mesmo retornar as competições, iniciará com
a pontuação zerada.

______________________
Rodrigo Ferla Martins
Diretor Técnico
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