
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 
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67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE TAEKWONDO  
 

1. A Competição de TAEKWONDO / PARATAEKWONDO será realizada pela Federação Paranaense de 

Taekwondo, com a parceria da Paraná Esporte, obedecerá às Regras Oficiais da World Taekwondo  -  WT, 

reconhecidas pela Confederação Brasileira de Taekwondo -  CBTKD, observando-se as adaptações deste 

Regulamento.  

 
2. Realização: A data da competição será dia  14/08/2021  no Município de CASCAVEL  e será realizado em 1 

(um) dia. 

 
3. Poderão participar todos os estabelecimentos de ensino pertencentes aos Sistemas Municipais, Estadual, 

Particular e Federal de Educação do Estado do Paraná, conforme o previsto na Constituição Federal do 

Brasil. 

 
4. Poderão participar atletas do sexo masculino e feminino nas seguintes categorias: 

 Categoria 15-17 anos: 01/01/2004 à 31/12/2006. 

 Categoria 12-14 anos: 01/01/2007 à 31/12/2009.  

 
           4.1. No parataekwondo, a disputa será nas seguintes classes e idades: 

 P20 – 11 a 13 anos: 01/01/2008 à 31/12/2010 

 P20 – 14 a 17 anos: 01/01/2007 à 31/12/2004 

 P30 – 11 a 13 anos: 01/01/2008 à 31/12/2010 

 P30 – 14 a 17 anos: 01/01/2007 à 31/12/2004 

 K40 – 12 a 14 anos: 01/01/2007 à 31/12/2009 

 K40 – 15 a 17 anos: 01/01/2004 à 31/12/2006 
 

 
5. Matricula para alunos de 11-14 anos até dia 30/04/2021. Para os alunos de 15-17 anos será sem data 

limite de matricula, desde que esteja matriculado e frequentando ou participando ativamente das 

atividades on-line em um estabelecimento de ensino. 

 
6. Inscrições: As mesmas deverão ser feitas até dia 30/07/2021  através de fichas  disponibilizadas no site: 

www.jogosescolares.pr.gov.br (enviar eletronicamente no e-mail do NRE de sua região). 

 
Apucarana nreapucaranajeps@esporte.pr.gov.br 
AM Norte nreamnortejeps@esporte.pr.gov.br 
AM Sul nreamsuljeps@esporte.pr.gov.br 
A. Chateaubriand nreassischateaurindjeps@esporte.pr.gov.br 
Campo Mourão nrecampomouraojeps@esporte.pr.gov.br 
Cascavel nrecascaveljeps@esporte.pr.gov.br 
Cianorte nrecianortejeps@esporte.pr.gov.br  
Procópio nrecornelioprocopiojeps@esporte.pr.gov.br  
Curitiba nrecuritibajeps@esporte.pr.gov.br 
Dois Vizinhos nredoisvizinhosjeps@esporte.pr.gov.br. 
Foz do Iguaçu nrefozdoiguacujeps@esporte.pr.gov.br  
Francisco Beltrão nrefranciscobeltraojeps@esporte.pr.gov.br 
Goioerê nregoioerejeps@esporte.pr.gov.br 
Guarapuava nreguarapuavajeps@esporte.pr.gov.br 
Irati nreiratijeps@esporte.pr.gov.br 
 Ivaiporã nreivaiporajeps@esporte.pr.gov.br 
 
 
 

Jacarezinho nrejacarezinhojeps@esporte.pr.gov.br 
Londrina nrelondrinajeps@esporte.pr.gov.br 
Maringá nremaringajeps@esporte.pr.gov.br 
Loanda  nreloandajeps@esporte.pr.gov.br 
Paranaguánreparanaguajeps@esporte.pr.gov.br 
Paranavaí nreparanavaijeps@esporte.pr.gov.br 
P. Branco nrepatobrancojeps@esporte.pr.gov.br 
Pitanga nrepitangajeps@esporte.pr.gov.br 
P. Grossa nrepontagrossajeps@esporte.pr.gov.br 
T. Borba nretelemacoborbajeps@esporte.pr.gov.br 
Toledo nretoledojeps@esporte.pr.gov.br 
Umuarama nreumuaramajeps@esporte.pr.gov.br 
U. Vitória nreuniaodavitoriajeps@esporte.pr.gov.br 
W. Braz nrewenceslaubrazjeps@esporte.pr.gov.br 
L. do Sul nrelaranjeirasdosuljeps@esporte.pr.gov.br 
Ibaiti nreibaitijeps@seet.pr.gov.br 
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  7.  A competição será disputada  na modalidade de Luta (Kyorugui)e Parapoomsae– Masculino e Feminino. 
7.1 Categoria A (Kyorugui): 8º GUB ( faixa amarela) até 3º GUB ( faixa roxa) 
7.2 Categoria B (Kyorugui): 3º GUB (faixa roxa) até (faixa preta) 
7.3 Categoria Kyorugui no Parataekwondo é do 5º GUB ( faixa azul claro) acima 
7.4 Categoria Poomsae no Parataekwondo é do 8º GUB (faixa amarela) acima 
7.3 As Lutas serão disputadas nas seguintes categorias de peso no Taekwondo: 
 

 

  
  

 
7.5. -A Classe de Esporte K40 de Kyorugui no Para Taekwondo (K41, K42, K43, K44) são para atletas 

com deficiência física a partir do 5º GUB em apenas uma única divisão de graduação.  

7.5.1. São deficiências que se enquadra nessa classe:  

 Amputação e dismelia de membros superiores; 

 Hemiplegia e monoplegia leve; 

 Redução na amplitude do movimento na abdução e flexão de ombro ou de cotovelo 
        

Só poderão participar atletas da Classe K40 que já tiver passado por uma Classificação 

Funcional ou que tenha a sua Classificação realizada na competição. 

 

CLASSES DE 
ESPORTES (4) 

K41 K42 

K43 K44 

 

MASCULINO (4) FEMININO (4) 

 
ATÉ 45 KG 

ATÉ 51 KG 

ATÉ 59 KG 
ACIMA 59 KG 

 
ATÉ 42 KG 

ATÉ 49KG 

ATÉ 55 KG 
ACIMA 55 KG 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

Para alunos de 12-14 anos – CATEGORIA A Para alunos de 15-17 anos – CATEGORIA B 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

 Até 37kg Até 37kg - 44kg (Super Ligeiro) - 48kg (Super Ligeiro) 

Até 44kg Até 45kg - 49kg ( Ligeiro) - 55kg (Ligeiro) 

Até 51kg Até 53kg - 55kg  (Leve) - 63kg (Leve) 

Até 59kg Até 61kg - 63kg  (Médio) - 73kg (Médio) 

Acima de 59kg Acima de 61kg + 63kg  (Pesado) + 73kg (Pesado) 

DIVISÃO DE IDADE E FAIXA – 
MASC. E FEM. 

 
12 a 14 anos – 6º Gub em diante    

15 a 17 anos – 6º Gub em diante 
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7.6 - A competição da Classe de Esporte Poomse P20 (P21 e P22) do Para Taekwondo para atletas 
com Deficiência Intelectual a partir do 8º GUB a partir de uma única divisão de graduação. 
 
7.6.1. São deficiências que se enquadra nessa classe: 

 Deficiência Intelectual com comprovação de QI abaixo de 70; 

 Síndrome de Down 
 

 

 

CLASSE DE 
ESPORTE (2) 

P21 e P22 
 

 

 

MASCULINO  FEMININO  

 

Junior (12 a 16 anos)         

 

Junior (12 a 16 anos)     

 
 
 

7.7. - A competição da Classe de Esporte de Poomse P30 do Para Taekwondo é para atletas com 
deficiência motora a partir do 8º GUB em uma única divisão de graduação. 
 

    7.7.1. São deficiências que se enquadra nessa classe: 

 Espasticidade leve; 

 Atetose; 

 Distonia; 

 Ataxia;  
   Só poderão participar atletas da Classe P30 que já tiver passado por uma Classificação Funcional      

ou que tenha a sua Classificação realizada na competição. 

 
 

 

CLASSES DE 
ESPORTE (4) 

P31 P32 P33 
P34 

 

MASCULINO  FEMININO  

 

Junior (12 a 16 anos)      

 

 

Junior (12 a 16 anos)    

 

 

 
 
8. Atletas que não tiverem sua comprovação efetuada conforme o item 2.1 poderá participar da competição 
desde que apresentem a Coordenação da Modalidade/Comissão Técnica, um Termo de Responsabilidade 
isentando a Coordenação (C.C.O.) D de qualquer acidente que venha a ocorrer com os mesmos (Anexo V). 
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9. Cada categoria de peso será disputada por 01 (um) representante por instituição de ensino, obrigatoriamente 
enquadrado nos limites de peso da categoria em que estiver sendo efetuada a pesagem. 

9.1.  Cada instituição de ensino poderá inscrever 01 (um) atleta por categoria de peso; 
9.2.  Após a pesagem o representante técnico da FPTKD e supervisor da SEET organizarão o respectivo 

sorteio, inclusive a ordem dos confrontos. 
9.3.  A pesagem randômica acontecerá 45 minutos antes do início das disputas da modalidade de kyorugi 

somente para a categoria faixa roxa a preta. 
 

10. Para a LUTA será permitido o uso de protetores de pé (caneleira com peito de pé, protetores de pé) e não será 
permitido chute na cabeça na categoria A. 
 

11. As formas de disputas na modalidade de LUTAS serão definidas na Sessão Técnica da modalidade, conforme 
normatização específica da FPTKD, CBTKD e WT. 

11.1.  Os equipamentos que obrigatoriamente deverão ser utilizados serão: protetor de cabeça, protetor 
de antebraço e canela e protetor genital; 

11.2.  Cada atleta deverá trazer seus próprios protetores de competição; 
11.3.  A Federação Paranaense de Taekwondo fornecerá o protetor de tórax (hogu) aos atletas 

participantes. 
11.4.  A cor do protetor bucal poderá ser branca ou transparente. O protetor genital, de antebraço, 

caneleiras deverá ser usados dentro do Dobok. 
 

12. Não será permitido à alteração de prova (peso) na sessão técnica. 
 
13. Na disputa do Poomsae no Parataekwondo, os atletas das classes P20 e P30  podem executar qualquer 
Poomsae de livre escolha. Serão aceitos os Poomsaes reconhecidos a partir do Taeguk Il Jang.  
 
14. A classificação das Classes K40 e P30 serão realizadas pela banca de Classificação. Os atletas devem estar 
com documentos e laudos médicos e estar vestidos com o Dobok no momento da classificação. Todos atletas 
dessas classes devem preencher o Formulário de Diagnóstico Médico (MDF) que deverá ser preenchido por 
um médico ou fisioterapeuta e deve ser apresentado na Classificação Funcional. 

14.1. Atletas de Deficiência Intelectual devem seguir os critérios de elegibilidade que consta no 
Regulamento Geral da Competição. 

 
15. A Classificação Final da modalidade, para os sexos feminino e masculino, dar-se-á pela soma dos pontos 
obtidos nas disputas das modalidades de LUTA no torneio individual, conforme segue: 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1º lugar 14 6º lugar 4 

2º lugar 9 7º lugar 3 

3º lugar 7 8º lugar 2 

4º lugar 6 
9º ao 12º lugar 1 

5º lugar 5 
 

15.1.  Como critérios de desempate serão considerados os seguintes itens: 
16.1.1. O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de primeiros lugares. 
 15.1.2. O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de segundos lugares. 
15.1.3. O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de terceiros lugares. 
 15.1.4. O estabelecimento de ensino que tiver o maior numero de atletas inscritos e participantes 
por categoria e sexo; 
15.1.5. O estabelecimento de ensino que tiver o maior numero de atletas inscritos e participantes na 
soma do sexo masculino e feminino; 
15.1.6. Persistindo o empate será ofertado premiação para os estabelecimentos de ensino 
empatados. 

 
16.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica SEED/Paraná Esporte no evento. 
 


