
 

2º FESTIVAL BRASILEIRO DE PARATAEKWONDO 

08 de setembro de 2019 

 

 

 

 
 

 

 
Data do Evento: 08 de setembro de 2019 

Local do Evento: Centro Paralimpico Brasileiro – CPB. Rod. dos Imigrantes - Vila Guarani, São 

Paulo - SP, 04329-000 

 
Regras Festival de Parataekwondo: Evento participativo inclusivo. Aberto a todas as Classes, 
Deficiências e idade e graduação que não se enquadrem no Campeonato Brasileiro de 
ParaTaekwondo. 
 
Confirmação da Inscrição: Até dia 23 de agosto de 2019. 
Valor: Gratuito 
Qualificação: Poderá participar atletas/alunos não filiados a CBTKD.  

  
Entrega da Medalha Festival: Categorias de festival será entregue apenas uma (01) medalha 

para todos os participantes, independente de quantas modalidades participe. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O Festival será realizado para qualquer praticante de taekwondo que se enquadre em uma 
classe, graduação e idade não oficial e para deficiências que as Regras Oficiais do 
Parataekwondo não se aplicam. 
 
O Festival será composto das seguintes modalidades. 

• Luta Kyorugui (L): os participantes realizam o combate de forma demonstrativa, sem 
haver contato entre eles. As lutas serão todas casadas e terão 2 rounds de 45 segundos 
por 30 segundos de intervalo, sendo decretado os dois (02) participantes campeões, 
caso não participem de mais nenhuma modalidade do festival, já receberão a medalha 
de participação a ser retirada na mesa de premiação, caso participe de outra 
modalidade o mesmo deverá  se dirigir a próxima base do festival a qual participará. 
 



• Salto em distância - Código (SD): será realizada uma fila indiana com todos os 
participantes, onde a partir de uma marca definida como linha de saída deverão correr 
em direção a um colchonete de 30x 30 cm e saltar sobre este executando um timio yop 
tchagui, caso o salto seja executado com sucesso o participante deverá dirigir-se 
novamente para a fila para executar o próximo salto, onde será colocado mais um 
colchonete de 30x30 assim sucessivamente. Caso o participante erre o salto e caso não 
participe de mais nenhuma modalidade do festival, já receberá a medalha de 
participação a ser retirada na mesa de premiação, caso participe de outra modalidade o 
mesmo deverá se dirigir a próxima base do festival a qual participará. 
 

• Salto em altura – Código (SA) : será realizada uma fila indiana com todos os 
participantes, onde a partir de uma marca definida como linha de saída deverão correr 
em direção a um suporte de salto com barreira disposta a 10 cm de altura do chão  e 
saltar sobre esta executando um timio yop tchagui, caso o salto seja executado com 
sucesso o participante deverá dirigir-se novamente para a fila para executar o próximo 
salto onde será colocado um próximo salto agora a uma altura 10 cm mais alto que o 
primeiro salto e assim sucessivamente. Caso o participante erre o salto e caso não 
participe de mais nenhuma modalidade do festival, já receberá a medalha de 
participação a ser retirada na mesa de premiação, caso participe de outra modalidade o 
mesmo deverá se dirigir a próxima base do festival a qual participará. 
 

• Poomsae – Código (P): diferentemente da competição de poomsae, no festival o 
participante poderá executar qualquer poomsae, de forma completa ou incompleta, 
moldes WT e CBTKD. O professor ou mestre poderá fazer junto com o participante, com 
comando ou o participante sozinho. A ideia é que o participante seja introduzido ao 
formato competitivo para futuramente participar dos campeonatos nacionais 
organizados pela CBTKD, ao termino caso o participante participe de mais nenhuma 
modalidade do festival, já receberá a medalha de participação a ser retirada na mesa de 
premiação, caso participe de outra modalidade o mesmo deverá se dirigir a próxima 
base do festival a qual participará. 

 
 
 

 

PRoGRAMAÇÃO 

 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

 

08/09/2019 
Domingo 

08:30h Abertura do evento 

Centro 
Paralimpico 
Brasileiro - 

CPB 
09:00h as 12:00h Competição Para Taekwondo  

(Kyorugi e Poomse – Todas as Classes) 

 
 
 
 



FICHA DE INSCRIÇÃO 
FESTIVAL BRASILEIRO DE PARATAEKWONDO – 2019 

 
Nome da academia/associação/entidade: ____________________________________________ 

Federação Estadual: _____________________________________________________________ 

Quantidade: (     ) nome dos professores/Mestres: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Quantidade: (     ) nome dos Staffs da Equipe: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Telefone: (     ) __________________________________________________________________     

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

 
Festival 

Assinale com um (x) as modalidades que o aluno participará. 

Nome do participante  Idade LE SD SA P 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

 

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula 

de Identidade nº ______________,inscrito no CPF sob nº ________________, residente 

à Rua _____________________________, nº______, complemento __________ na 

cidade de ____________________, 

AUTORIZO o uso de minha imagem (do menor ou incapaz)______________________ 

___________________________________ Cédula de Identidade nº ______________ 

(sob minha responsabilidade) em fotos ou filmes, com ou sem finalidade comercial, para 

ser utilizada pela organização do evento, pela Confederação Brasileira de Taekwondo 

(CBTKD) ou pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas 

modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) 

divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o 

uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

minha imagem ou a qualquer outro. 

 

 

 

 

São Paulo, ____ de _________________________ de 2019. 

 

 

 

 
 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do participante ou responsável legal 

 

 
 
 
 
 



 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula 

de Identidade nº ______________,inscrito no CPF sob nº ________________, residente 

à Rua _____________________________, nº______, complemento ______ na cidade 

de ____________________,SOU RESPONSAVEL E COMPREENDO OS RISCOS (do menor 

ou incapaz)_______________________________________________________________  

Cédula de Identidade nº ___________________________ (sob minha responsabilidade). 

Por ocasião da participação nos eventos esportivos da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

TAEKWONDO (CBTKD), especificamente FESTIVAL BRASILEIRO DE PARATAEKWONDO. 

Declaro estar apto a participar dos eventos mencionados acima, onde sou inteiramente 

responsável pela integridade física no que diz respeito à aptidão física minha (ou do 

menor ou incapaz) sob minha responsabilidade para a prática de esportes, isentando os 

organizadores, 

entidades patrocinadoras e demais membros dos eventos de toda e qualquer 

responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer causados por doenças crônicas 

dentro das atividades dos eventos. 

Declaro ainda compreender que as modalidades esportivas em disputa nestes eventos 

são esportes que impõem contato físico e que por isso há risco de acidentes. Dessa 

forma, estou ciente das regras da competição, concernentes ao esporte. 

Por fim, declaro estar ciente de que se houver algum impedimento médico ou físico 

para a participação da competição, deverei levar tal fato ao conhecimento dos 

organizadores, se abstendo da participação nos eventos esportivos em questão. 

 

 

 

 

 

São Paulo, ________ de _____________________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do participante ou responsável legal 

 
 


