
 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

CBTKD – Confederação Brasileira de Taekwondo 

Endereço: Avenida das Américas, 3301, bloco 5, sala 206, Barra da Tijuca 

       Rio de Janeiro/RJ, 22.631-004 

Telefone: (21) 3594-6958 

E-mail: cbtkd@cbtkd.com.br 

Website: www.cbtkd.org.br 

 

 

2. PROMOÇÃO 

Patrocinadores: Dezdan, Adidas e Strike 

Apoiadores: Comitê Paralímpico do Brasil 

 

 

3. DATA  

06, 07 e 08 de setembro de 2019 

 

 

4. LOCAL  

CENTRO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO 

ENDEREÇO DA ARENA     Rod. dos Imigrantes - Vila Guarani,  

São Paulo - SP, 04329-000 

    

 

5. REGRAS DE COMPETIÇÃO 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE POOMSAE 

06, 07 e 08 de setembro de 2019. 

--- seletiva para formação da seleção brasileira 2020 --- 

 

 

 



Critério #1:  Somente poderão participar deste evento os atletas devidamente 

registrados no SGE (Sistema de Gestão Esportiva) e em dia com suas 

atribuições estatutárias na CBTKD e suas Federações Estaduais; 

Critério #2:  As divisões de idade e modalidade deverão ser respeitadas conforme 

regulamento publicado no site oficial da CBTKD – Normativa de divisões 

(https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial-

1550501659.pdf); 

Critério #3:  Serão seguidas as regras de competição estabelecidas pela WT; 

Critério #4: Faixas pretas, a partir da categoria cadete, será seletiva para formação 

da Seleção Brasileira de 2020 nas categorias poomsae reconhecido e 

poomsae estilo livre. Maiores informações 

(https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial-

1554558437.pdf); 

Critério #5: Faixas coloridas a partir de 8ºgub (faixa amarela) poderão participar 

somente na categoria poomsae reconhecido; 

 

 

6. MATERIAL DE COMPETIÇÃO 

• Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição;  

• Somente serão permitidas as marcas homologadas pela WT e CBTKD; 

• O uso dos materiais deve seguir o previsto nas Normas Gerais de Competição 

(https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial-1550502148.pdf). 

 
 
7. ARBITROS 

•   Serão convocados pela CBTKD através da Coordenação de Arbitragem; 

• A organização do evento ficará responsável pela alimentação, translado interno e 

hospedagem dos árbitros;  

• T odos os demais gastos ficarão por conta dos árbitros;  

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

•  Os árbitros interessados em participar do Campeonato Brasileiro de Poomsae, deverão 

manifestar o interesse até o dia 03/08 através do e-mail: eventos@cbtkd.com.br. 

 

 

8. CONDIÇÕES PARA EQUIPES PARTICIPANTES 

• Todas as despesas referentes a transporte, hospedagem, alimentação, médicas entre 

outras serão de responsabilidade dos atletas participantes e suas equipes; 

• A CBTKD está isenta de qualquer custo referente a participação de atletas. 

 

 

9. INSCRIÇÃO 

9.1 Procedimento 
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• As inscrições serão aceitas apenas no sistema eletrônico SGE da CBTKD com acesso de duas 

formas já que este é um evento de clubes:  pelo atleta mediante LOGIN e SENHA pessoal e 

intransferível ou pelo Estabelecimento (Academia/Clube/Associação) a qual o atleta está 

vinculado mediante LOGIN e SENHA institucional e intransferível; 

• Atletas não cadastrados (faixas coloridas e pretas) devem entrar em contato com a sua 

Federação Estadual para que a mesma execute o cadastro. O mesmo ocorre para Academias 

que não estão cadastradas ou que não conseguiram localizar os seus respectivos atletas no 

SGE; 

 

Atleta: 

Após logar como usuário, o atleta, no seu menu principal na area 'Eventos disponíveis para 

inscrição', deve escolher o torneio – Campeonato Brasileiro de Poomsae – clicando no 

botão 'inscrever'.  

Na tela que será carregada, localizar a guia 'Alunos/Atletas disponíveis para inscrição', 

clicar no respectivo nome ou no botão 'inscrever' e escolher as provas e opções 

disponíveis; 

 

• Caso a anuidade esteja em aberto no ano de 2019 o atleta não conseguirá fazer sua 

inscrição no evento até sanar esta pendência. O prazo de compensação de um boleto são 

de até 3 dias úteis. Atenção aos prazos! 

• Para maiores informações quanto a realização do cadastro e inscrição entrar e contato com 

pelo cbtkd@cbtkd.org.br; 

• No sistema SGE, com relação a inscrição de duplas, equipes, e outras formações coletivas 

é possível selecionar atletas de outros estabelecimentos e Estados desde que cumpram o 

regulamento da competição e que estejam previamente cadastrados também. 

 
9.2 Taxa de inscrição 

• Faixa colorida:  

o Individual - R$90,00 (Noventa Reais) individual  

o Par - R$90,00 (Noventa Reais, sendo R$45,00 cada atleta)  

o Equipe - R$90,00 (Noventa Reais, sendo R$30,00 cada atleta)  

• Faixa preta:       

o Individual - R$150,00 (Cento e Cinquenta Reais)  

o Par - R$150,00 (Cento e Cinquenta Reais), sendo R$75,00 cada atleta)  

o Equipe - R$150,00 (Cento e Cinquenta Reais, sendo R$50,00 cada atleta) 

o Equipe estilo livre - R$150,00 (Cento e Cinquenta Reais, sendo R$30,00 cada 

atleta)  

 

9.3 Prazos e avisos 

•  O prazo de inscrição é até dia 28 de agosto de 2019 as 18:00 horário de Brasília; 

• Qualquer solicitação de troca deverá ser feita dentro do prazo de inscrição; 

•  O registro e submissão após essa data não será aceito em nenhuma circunstância; 



•  Sob hipótese alguma haverá devolução, ressarcimento ou crédito do valor pago. 

 

9.4 Cronograma 

Publicação do Edital  

 

In 
 

26/07/2019 

Início das inscrições 29/07/2019 

Último dia para o envio da música e do Plano de Desempenho do 
Poomsae Estilo Livre 

28/08/2018 

Encerramento das inscrições 
 

28/08/2019 –18h00 

Publicação da lista dos inscritos 

 

 

 

 
 

01/09/2019 

Prazo para alterações e retificações*** 03/09/2019 – 18h00 

Publicação dos Poomsaes no site da CBTKD 03/09/2019 

  ***Caso sejam retificações ou correções somente em função de responsabilidade e/ou erro da Organização    

         do Evento. 

 

 

10. OBSERVAÇÕES 

• 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.  

• É proibida a entrada, no evento, de bebidas alcoólicas, latas e objetos cortantes ou 

contundentes, sob pena de confisco pela segurança. 

• Não será permitida a entrada de menores de 12 anos desacompanhados dos pais ou 

responsáveis. 

• Atletas menores de 18 anos somente poderão participar do evento com a autorização 

expressa dos pais e/ou responsáveis legais (modelo de autorização em anexo) sendo 

neste caso obrigatório o reconhecimento de firma, sem o qual a autorização não será 

aceita. Para atletas com os responsáveis legais que estarão presentes na competição 

deverão na presença do responsável legal com documento oficial com foto apresentar a 

autorização preenchida, mas neste casso sem necessidade de reconhecimento de firma. 

• A inscrição do atleta, técnico e/ou demais integrantes no evento outorga 

automaticamente todos os direitos de divulgação sobre a imagem da pessoa inscrita (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. 

• Ao se inscrever no evento, o atleta, o técnico e/ou demais integrantes, estão cientes e 

eximem a CBTKD e a Organização do Evento de qualquer responsabilidade por lesão ou 

ocorrência médica dentro das atividades e/ou do transporte para esse evento. 
  

  



11. PREMIAÇÃO 

Disputas Posição Premiação 

Individual 

1º lugar  Sim, medalha de ouro 

2º lugar  Sim, medalha de prata 

3º lugares  Sim, medalha de bronze 

Equipes 
1º a 3º lugares – faixas coloridas Sim, troféu 

1º a 3º lugares – faixas pretas Sim, troféu 

• O atleta deverá participar da cerimônia de premiação trajando uma das seguintes opções: 

  - Agasalho esportivo completo; 

 - Dobok completo; 

 - Calça de dobok e camiseta; 

 - Calça de agasalho e camiseta; 

 - Calçado fechado; 

- OBS: Não será permitido uso de bonés ou similares durante cerimônia de premiação. 

 

 

12. REGULAMENTO BÁSICO FAIXA COLORIDA 

12.1 Sistema de disputa 

• Competição:  Sistema de Corte 

• Poomsae: A cada etapa de sua categoria o atleta poderá escolher qualquer um dos 
poomsaes do seu grupo (vide divisão por graduação) para executar. 

• Uniforme: Dobok tradicional (branco com gola em “V”) ou o Dobok oficial de poomsae 

• Técnico: O atleta só poderá entrar em quadra acompanhado do seu respectivo técnico 
 

 

12.2 Modalidades 

• Individual Masculino e Individual Feminino; 

• Par (1 homem e 1 mulher); 

• Equipe Masculina (3 integrantes) e Equipe Feminina (3 integrantes); 
 

 

12.3 Poomsaes graduação: 
 

Grupo 1 8º gub a 5º gub Taegeuk (IL, I, SAM,SA) Jang 

Grupo 2 4º gub a 1º gub Taegeuk (O, YUK,TCHIL,PAL) Jang 

 

 

12.4 Divisão por idades 
 

DIVISÃO POR IDADE 

INDIVIDUAL PAR & EQUIPE 

Infantil: de 9 a 11 anos 

Cadete: de 12 a 14 anos 

Infantil: até 11 anos 

Cadete: de 12 a 14 anos 



Juvenil: de 15 a 17 anos 

Até 30 anos: de 18 a 30 anos 

Até 40 anos: de 31 a 40 anos 

Acima de 40 anos: a partir de 41 anos 

Juvenil: de 15 a 17 anos 

Até 30 anos: de 18 a 30 anos 

Acima de 30 anos: a partir de 31 anos  

 

 

 

13. REGULAMENTO BÁSICO FAIXA PRETA 

13.1 Sistema de disputa 

• Competição:  Sistema de Corte 

• Poomsae: Serão realizados dois poomsaes em cada fase da competição pré-determinados 
pelo Diretor Geral do Evento (os poomsaes serão divulgados dois dias antes da 
competição)  

• Uniforme: Dobok Oficial de Poomsae 

• Técnico: O atleta só poderá entrar em quadra acompanhado do seu respectivo técnico 

• Poomsae Freestyle:   
o A música escolhida e o Plano de Desempenho deverão ser enviados 

obrigatoriamente para o comitê organizador do evento até dia 28/agosto 
(quarta-feira) no email: poomsae@cbtkd.org.br 

o A performance deverá ter duração de 60seg a 70seg; 
 

 

13.2 Formas de Competição 

• Poomsae reconhecido 

• Poomsae estilo livre 
 

 

13.3 Modalidades 

• Individual Masculino e Individual Feminino; 

• Par (1 homem e 1 mulher); 

• Equipe Masculina (3 integrantes) e Equipe Feminina (3 integrantes); 

• Estilo Livre Individual Masculino e Estilo Livre Individual Feminino; 

• Estilo Livre Pares (1 homem e 1 mulher) e Estilo Livre Equipe (5 integrantes incluindo 2 
homens e 2 mulheres + 1 reserva); 

 

13.4 Divisão por idades 
 

POOMSAE  RECONHECIDO 

INDIVIDUAL PAR & EQUIPE 

Infantil: de 09 a 11 anos 

Cadete: de 12 a 14 anos 

Juvenil: de 15 a 17 anos 

Até 30 anos: de 18 a 30 anos 

Até 40 anos: de 31 a 40 anos 

Infantil: até 11 anos 

Cadete: de 12 a 14 anos 

Juvenil: de 15 a 17 anos 

Até 30 anos: de 18 a 30 anos 

Acima de 30 anos: a partir de 31 anos 

poomsae@cbtkd.org.br


Até 50 anos: de 41 a 50 anos 

Até 60 anos: de 51 a 60 anos 

Até 65 anos: de 61 a 65 anos 

Acima de 65 anos: a partir de 66 anos 

 

 

 

POOMSAE ESTILO LIVRE 

INDIVIDUAL & PAR EQUIPE 

Até 17 anos: de 12 a 17 anos 

Acima de 17 anos: a partir de 18 anos  

 

Até 17 anos: de 12 a 17 anos 

Acima de 17 anos: a partir de 18 anos  

 

 

 

13.5 Poomsaes obrigatórios 
 

Categoria Individual 
 

INDIVIDUAL POOMSAES 

Infantil Taegeuk (3-8), Korio 

 
Cadete 

Taegeuk (4-8), Korio e Keumgang 

Juvenil Taegeuk (4-8), Korio a Taebaek 

Até 30 anos 
Taegeuk (6-8), Korio a Sipjin 

Até 40 anos 

Até 50 anos Taegeuk 8 Jang, Korio a Chonkwon  

Até 60 anos 

Korio a Hansu Até 65 anos 

Acima de 65 anos 

 

Categoria Par e Equipe 

PARES & EQUIPE POOMSAES 

Infantil Taegeuk (3-8), Korio 

Cadete Taegeuk  (4-8), Korio e Keumgang 

Juvenil Taegeuk (4-8), Korio a Taebaek 

Até 30 anos Taegeuk (6-8), Korio a Sipjin 

Acima de 30 anos Taegeuk 8 Jang, Korio a Chonkwon 

• Cada atleta poderá participar em no máximo quatro categorias de modalidade, duas no 
poomsae reconhecido e duas no poomsae freestyle, de acordo com as regras da WT; 



• O ano de referência para quem for disputar a seletiva é 2019.  O atleta deverá se inscrever 
na sua respectiva categoria de idade. Caso venha alterar a categoria em 2020 em função 
da idade, deverá seguir os critérios estabelecidos pela CBTKD para formação da Seleção 
Brasileira 2020 (https://www.cbtkd.com.br/taekwondo/documento/136/formacao-de-
selecao-brasileira-de-poomsae-de-2020). 
 

 

14. VESTIMENTA DO TÉCNICO 

• Todos os treinadores deverão estar adequadamente uniformizados conforme 
regulamento da CBTKD, com registro no SGE e suas funções estatutárias em dia com a 
CBTKD e suas Federações Estaduais assim como os competidores. Deverão ainda atuar de 
acordo com os princípios do Código de Ética, o qual o mesmo que não cumprir poderá 
sofrer as sanções que se encontram discriminadas nos regulamentos de competição e no 
documento intitulado Código de Ética que consta no site da Entidade Esportiva  
(https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial-1544806151.pdf). 
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PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 

  (SUJEITA A ALTERAÇÕES) 

 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

06/09/2019 

Sexta 

16h as 19h Treinamento dos Árbitros  

Comitê 
Paralímpico 

Brasileiro 
CPB 

20h Congresso Técnico 

07/09/2019 

Sábado 
8h – 20h Competição Faixas Pretas (Todas as categorias) 

08/09/2019 

Domingo 
13h – 18h Competição Faixas Coloridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

 

 

 

Eu _______________________________________________________________________, 

RG nº _______________________________, CPF nº _______________________________ 

, sou responsável pelo menor _________________________________________________, 

RG nº _______________________________, CPF nº _______________________________ 

e autorizo o mesmo a participar do Campeonato Brasileiro de Poomsae, na   cidade de São 

Paulo/SP, entre os dias 06, 07 e 08 de setembro de 2019. 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 nenhuma compensação financeira, sendo desnecessário, 

para tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito. 

 

 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

_______________________________, ____ de ___________________ de 2019. 

 

 

  



Plano de Desempenho do Estilo Livre 
* Por favor preencha todas as informações requeridas no Plano de Desempenho do Estilo Livre. 
 
 

Nome do Estado  

Título do estilo livre  

Número de membros da equipe                       Masculino (    )              Feminino (     ) 

Nome da música  

Categoria Individual: Masculino (   ) Feminino (    ) - Par (    )    Equipe Mista (    ) 

Contato (nome e e-mail)  

 
 

 
 
Tema 
 
 

 

 
 

 
Plano de Desempenho 

 

Performance 1: Altura do Salto 
(Yop Chagi) 
 
 

 

Performance 2: Número de chutes 
no Salto (Ap Chagi) 
 
 

 

Performance 3: Graus de giros no 
chute giratório (Momdollyo Rurio 
Chagi ou Dollyo Chagi) 
 

 

Performance 4: Nível de 
desempenho dos chutes 
consecutivos (chutes no estilo de 
luta) 
 

 

Performance 5: Ações Acrobáticas 
 
 
 

 

Ponto Chave do Seu Desempenho 
 
 
 

 

 


