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REGULAMENTO CONVOCAÇÃO TÉCNICO SELEÇÃO 

ESTADUAL DE TAEKWONDO 

 

 

A Federação Paranaense de Taekwondo, através de sua Diretoria Técnica, vem 

através desta, publicar o regulamento para convocar os técnicos responsáveis 

pela equipe estadual nos Campeonatos Nacionais por seleção estadual como 

Super Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de Taekwondo. 

Esse regulamento norteia o processo de convocação, assim como os deveres e 

responsabilidades que cada técnico deve ter com a categoria que está como 

responsável oficial. 

Para convocação, a FPTKD adotará os seguintes critérios: 

1 – Será convocado o técnico com o maior número de atletas campeão na 

categoria. Ex: o técnico da categoria juvenil será aquele que tiver o maior 

número de atletas campeão na categoria juvenil na respectiva seletiva. 

2 – Se houver empate, será definido pelo maior número de atletas na segunda 

colocação. Persistindo o empate, será definido pela terceira colocação e assim 

sucessitivamente. 

3 – Se o técnico com o maior número de atletas campeões já estiver sido 

convocado em uma categoria anterior no mesmo evento, será convocado o 

técnico subsequente. Ex: se o técnico com o maior número de campeão da 

categoria sub-21 for o mesmo que já foi convocado na categoria juvenil para o 

mesmo evento, será convocado o próximo técnico com o maior número de 

campeões na categoria. 

Todos os técnicos convocados oficialmente para ser o representante da 

categoria no evento nacional deverão cumprir com as seguintes 

responsabilidades: 

1 – Deverá acompanhar toda a categoria no evento nacional, dando suporte aos 

atletas que estão sem seus técnicos pessoais no evento; 

2 – Será o responsável por subir ao pódio se a categoria for premiada no 

resultado geral do evento; 
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3 – O técnico será o responsável por em entregar o agasalho ou camiseta aos 

atletas da categoria na preleção ou durante o evento; 

4 – Deverá encaminhar ao Departamento Técnico da FPTKD um relatório 

técnico do evento, no prazo de até 5 dias úteis após o término do evento, com os 

resultados dos parananenses na categoria, com os seus respectivos nomes e 

categoria de peso além de considerações que deseje colocar. 

Somente após o fim do evento e com as responsabilidades acimas cumpridas, o 

técnico oficial terá direito a bonificação da sua diária que se refere a ajuda de 

custo. O não cumprimento de um item acima acarretará no não pagamento da 

diária. 

Se algum técnico convocado oficialmente, não tiver interesse de ser o técnico 

oficial, ele deverá comunicar ao Departamento Técnico da FPTKD no prazo de 

até 3 dias úteis da sua convocação. 

Qualquer caso omisso será definido pelo Departamento Técnico da FPTKD. 
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