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 BONIFICAÇÃO AO ATLETA 
  

O objetivo é reconhecer e premiar os atletas paranaenses que levaram o nome do Paraná no lugar  mais 

alto do pódio nacional e fazer com que novos atletas almejem essa conquista, mantendo assim o estado do 

Paraná entre os melhores da modalidade. A bonificação ao atleta é a isenção de inscrição dos 

campeonatos estaduais aos atletas que se destacaram nos campeonatos nacionais na categoria infantil a 

máster. 

Segue abaixo os critérios para o atleta receber a bonificação: 

1 – Todos os atletas campeões brasileiros, incluindo os campeões nacionais por WO, integrantes da 

Seleção Estadual, serão bonificados com a isenção de inscrição do Campeonato Paranaense e Copa 

Paraná de Taekwondo no ano seguinte. 

2 – Se o atleta não utilizar o bônus no ano sequente a conquista, o mesmo NÃO poderá transferir para o 

ano seguinte. Ex: O atleta campeão brasileiro de 2018 terá isenção somente nos campeonatos estaduais de 

2019, não podendo utilizar em 2020. 

3 – O atleta perderá o direito a bonificação se vier receber advertência por ato de indisciplina. 

4 – O atleta deverá incluir o seu nome da lista de inscritos nos campeonatos estaduais para poder ter o 

direito de participação. 

5 – Se o atleta disputar em duas categorias diferentes, ele será bonificado em apenas 1 categoria, ficando 

assim responsável pelo custo da inscrição na outra categoria. 

6 – A equipe responsável pelo atleta não terá o nome dele incluído na lista de repasse das inscrições dos 

estaduais. Ex: Se uma equipe possui 30 atletas inscritos, sendo que 1 tem o direito a Bonificação,  o valor 

de repasse será de 29 inscritos. 

7 – A bonificação é válido somente para a categoria infantil a máster, categoria seletiva. 
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       Ricardo Zimmer                      Rodrigo Ferla Martins 
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