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CAMPEONATO PARANAENSE ESCOLAR DE TAEKWONDO 

SELETIVA ESTADUAL  

 

REALIZAÇÃO: Federação do Desporto Escolar do Paraná 

SUPERVISÃO: Federação Paranaense de Taekwondo 

APOIO: Academia Shekinah 

LOCAL: Arena Vicente Gurski – Avenida Juscelino K. de Oliveira, Matinhos/PR 

DATA: 15 e 16 de fevereiro de 2020 

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$150,00 por por participante (aluno, professor, dirigente)  

INSCRIÇÃO: Até 12 de fevereiro de 2020 

Atenção ***FORMA DE PGTO: DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO*** 

BANCO DO BRASIL S/A -  AG. 3273-5   C/C: 85.000-4 

CNPJ 04.161.224/0001-36        Federação Do Desporto Escolar do Paraná. 

 

INSCRIÇÃO:  

Os técnicos devem enviar a Ficha de Inscrição por Instituição de Ensino preenchida até o dia 

12 de fevereiro para os e-mails inscricoes.fdepr@gmail.com e  fdepr@fdepr.com com cópia 

para parana.tkd@hotmail.com. No Congresso Técnico deve apresentar na Ficha de Inscrição 

assinada pelo diretor da instituição de ensino e com o carimbo da escola, juntamente com a 

Declaração de Matrícula do aluno. 

O aluno deve apresentar na pesagem atestado médico ou Termo de Responsabilidade 

assinado e reconhecido firma em cartório. A não apresentação de 1 desses documentos, 

impedirá a participação do aluno/atleta. 

Conforme orientação da Federação de Desporto Escolar do Paraná, os técnicos devem estar 

com o seu registro do CREF- PR para atuar no evento. 

 

CONGRESSO TÉCNICO:  

O congresso Técnico vai acontecer no local do evento no dia 15 de fevereiro as 16.30 hrs. 

 

ARBITROS: Os árbitros serão convocados diretamente pelo coordenador de arbitragem. 

PROGRAMAÇÃO:  

 Dia 12/02 (4° feira) Último dia para realizar as inscrições. Só serão aceitas inscrições 

feitas na ficha enviada pela fdepr nos e-mails: inscrições.fdepr@gmail.com e 

fdepr@fdepr.com  com cópia para parana.tkd@hotmail.com .   
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 Dia 15/02 (sábado) 

 16.00 as 17.30 hrs - Pesagem dos atletas 

 16.30 hrs – Congresso Técnico.  

 18.00 as 19.30 hrs – Competição de Poomse.  

 19.30 hrs – Premiação Poomse 

 

DIA (16/02) – (domingo) 

 7.00 hrs – Divulgação da lista de pesagem randômica 

   8.00 as 8.30 hrs – Pesagem randômica 

   9.00 hrs – Competição de Kyorugi 

   14.00 hrs – Previsão de encerramento e premiação. 

  

 PREMIAÇÃO: 

Premiação para os atletas que terminarem entre os 3 primeiros  lugares nas suas 

categorias de peso e modalidade. 

OS CAMPEÕES GARATEM A VAGA PARA A DISPUTA DA SELETIVA NACIONAL PARA O 

GYMNASIADE. 

 

REGRAS DE COMPETIÇÃO: 

 

o Regras atualizadas da WTF e CBTKD. 

o Qualquer ato de indisciplina que vier a ser considerada agressão verbal ou física e 

venha a denegrir a imagem de alguém ou do Taekwondo, será pautado de imediato e 

assinado por três testemunhas e em seguida será encaminhado para o departamento 

jurídico da FPTKD e seguirá para o tribunal de justiça esportiva do Paraná. 

o Cada atleta deverá trazer seus próprios protetores de competição: protetor bucal 

(branco ou transparente), protetor genital, caneleira, antebraço, capacete, luva e 

meia eletrônica. 

o O tempo das lutas serão 3 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso. 

o Na modalidade poomsae, os atletas irão fazer o poomse designado no sorteio pelo  

Coordenador Técnico e o Coordenador de Arbitragem  
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Divisão de idade: 

Somente poderão participar atletas nascidos nos anos 2003, 2004 e 2005 

 

  

Divisão de graduação: 

Poderão participar apenas atletas registrados a partir do 2º Gub. 

 

Divisão de pesos (kyorugi) 

A competição será feita nas seguintes divisões de peso: 

 

Masculino Feminino 

Até 48 kg Até 44 kg 

- 55 kg - 49 kg 

- 63 kg - 55 kg 

- 73 kg - 63 kg 

Acima de 73 kg Acima de 63 kg 

  

 

Divisão de Poonses: 

Os Poomses serão definidos em sorteio a ser realizado no Congresso Técnico pelo 

Coordenador de Arbitragem junto ao Coordenador do Evento. A divisão de disputa do 

Poomse será nas seguintes categorias: 

 

Masculino 

Feminino 

Misto 
 

 

  

   

 

MAIORES INFORMAÇÕES 

PELO FONE: 41 999201029 / 41 999746651 
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ANEXO I 

 

 

 

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

 

ATLETA:_______________________________________________________________________ 

 

Eu,____________________________________________________________________________ 

PORTADOR DO RG N°:__________________________________ORGÃO 

EXPEDIÇÃO:______________UF:___________na qualidade de PAI/RESPONSÁVEL PELO(A)  

ATLETA acima qualificado, AUTORIZO - O(A) à participar da Seletiva Estadual Escolar, que será 

realizado na cidade de Matinhos/PR nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2020; ao mesmo tempo declaro ter 

pleno conhecimento do Regulamento e das Regras do referido Campeonato. Por fim, isento a FDEPR – 

Federação de Desporto Escolar do Paraná, FPTKD – Federação Paranaense de Taekwondo e a 

Organização do evento, por quaisquer acidentes que ocorram durante a viagem e na realização do 

evento.  

 

 

 

____________________________ 

                Local e data                                                 ___________________________ 

                                                                                        Assinatura do Pai/Responsável 

 

 

 

 

 

 


