
 

 

 

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 

Apoiadores: Comitê Olímpico do Brasil, Fundação Municipal de Esportes de Caldas Novas, 

Federação Goiana de Taekwondo. 

 

3. DATA  

14 a 16 de outubro de 2022 

 

4. LOCAL  

Ginásio de Esportes Agostinho Gonzaga de Menezes 

Rua Dr. Ciro Palmerston s/n  - Setor Itanhanga I 

Caldas Novas, GO 

 

5. REGRAS DE COMPETIÇÃO 

Critério #1:  O evento de luta será disputado nas categorias infantil, cadete, juvenil,  

adulto e master; 

Critério #2 O evento de poomsae será disputado nas categorias individuais infantil, 

cadete, juvenil, sub 30 e acima de 30 anos; 

Critério #2: Somente poderão participar deste evento os atletas devidamente 

registrados no SIGE (Sistema Integrado de Gestão Esportiva) e em dia 

com suas atribuições estatutárias na CBTKD e suas Federações 

Estaduais; 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FAXAS COLORIDAS  

Kyorugui e Poomsae 

14 a 16 de outubro de 2022. 

 

 

 



Critério #3:  As divisões de peso e idade deverão ser respeitadas conforme 

Regulamento Técnico Nacional de Competição de Luta publicado no site 

oficial da CBTKD; 

Critério#4: Poderão ser inscritos até 03 (três) atletas por categoria de peso de cada 

Estado; 

Critério #5:  Serão seguidas as regras de competição estabelecidas pela WT/CBTKD e 

no Regulamento Técnico Nacional de Competição de Luta; 

Critério #6: Serão exigidas as cores de faixas oficiais da CBTKD para 

competição que deve ser equivalente a graduação do atleta. 

 

6. MATERIAL DE COMPETIÇÃO 

 Serão utilizados protetores eletrônicos Daedo para as categorias fornecidos pela 

organização; 

 Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: antebraço, perna, genital 

(masculino e feminino obrigatórios), luva, meias eletrônicas e bucal (obrigatório, sendo 

facultativo apenas para o atleta que, no ato da inscrição, apresentar laudo médico 

especializado no qual comprove ser prejudicial ao atleta o uso deste);  

   Para as categorias infantil e cadete serão fornecidos capacetes com proteção acrílica; 

 O uso dos materiais deve seguir como previsto pelos regulamentos técnicos de competição 

de luta e somente serão aceitas as marcas homologadas pela WT e CBTKD; 

 Para saber mais sobre as marcas homologadas nacionais de 2021 acessar Marcas 

Homologadas 2021. 

 

7. ARBITROS 

 Serão convocados pela CBTKD através da Coordenação de Arbitragem; 

 Os árbitros devem estar no quadro nacional de arbitragem, cadastrados no SGE com suas 

atribuições estatutárias em dia e certificados com a Licença Anual de Arbitragem; 

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

 

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. CATEGORIAS                                

 

Kyorugui 

DIVISÃO DE IDADE FAIXAS DE GRADUAÇÃO  

Infantil, Cadetes, Junior , Adulto e Master 

8º ao 6º Gub / 5º ao 3º Gub / 2º e 1º Gub  

 

DIVISÃO DE IDADE, GRADUAÇÕES POOMSAE  

Infantil, Cadete, Junior, Sub 30 e Acima de 30 anos  

8º ao 5º Gub Taeguk (1 – 4) Jang / 4º ao 1º Gub Taeguk (5 – 8) Jang  

https://cbtkd.org.br/regulamentos/luta
https://cbtkd.org.br/regulamentos/luta
https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial-1614710724.pdf
https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial-1614710724.pdf


10. INSCRIÇÃO           

10.1 Procedimento 

Inscrição de atletas 

 As inscrições serão aceitas apenas no sistema eletrônico SGE da CBTKD com acesso 

exclusivo da Federação filiada mediante LOGIN e SENHA pessoal e intrasferível 

(https://sge.cbtkd.com.br/site/login); 

 A Federação deverá inscrever a DELEGAÇÃO COMPLETA do seu estado, discriminado 

o os atletas em suas respectivas categorias e gerar um boleto único para pagamento; 

 Para cadastrar uma seleção estadual o responsável deve ir a: cadastro de seleções e vincular 

os atletas que fazem parte da mesma (menu cadastro geral/gestão de seleções). Em 

sequência deve ir no menu eventos/exame de faixa, na opção inscrição, localizar o evento 

Supercampeonato brasileiro e clicar no botão inscrever; 

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

Bigmidia por email atendimento@bigmidia.com. Dúvidas e questionamentos técnicos 

devem ser tratados pelo cbtkd@cbtkd.com.br; 

o O pagamento deve ser efetuado somente por meio do SGE. Depósitos 

bancários não serão aceitos; 

o Caso a anuidade estadual e nacional (no SGE) esteja em aberto no ano de 

2022 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! 

 

Inscrição de técnicos e comissão técnica 

 A Federação deve ir na aba de “Inscrever Técnico” (ao lado de Alunos/Atletas disponíveis) 

e selecionar os técnicos que irão atuar pelo Estado. Somente estarão visíveis técnicos que já 

tiverem obtido a certificação do HTT; 

 Após os técnicos, na aba seguinte de “Inscrever Comissão Técnica” deverá discriminar o 

Delegado Técnico responsável pelo Estado o qual a CBTKD irá concentrar todas as 

informações oficiais, inclusive a responsabilidade de Congresso Técnico e credenciais;  

 Cada Estado poderá indicar até três profissionais da área médica (fisioterapeuta ou médico) 

sem custo se este comparecer ao evento; 

 O médico ou fisioterapeuta devem estar com sua documentação (CRM ou CREFITO) em 

mãos durante o evento. 

 

o O técnico que não tiver a Habilitação de Técnicos de Taekwondo será 

impedido de participar do evento; Atenção aos prazos! 

 

 

10.2 Taxa de inscrição 

  R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) Kyorugui 

R$ 100,00 (Cem reais) Poomsae 

  R$120,00 para efetuar qualquer alteração de categoria de peso no prazo anterior ao 

encerramento do prazo de inscrição; 

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

Organização do Evento, o valor não será cobrado; 

 O pagamento deve ser efetuado por meio do SGE. 

 

https://sge.cbtkd.com.br/site/login
mailto:cbtkd@cbtkd.com.br


10.3 Prazos e avisos 

  O prazo de inscrição é até dia 04 de outubro de 2022 as 18:00 horário de Brasília; 

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

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

 

10.4 Cronograma 

Publicação do Edital  

 

 

 

25/07/2022 

Início das inscrições 25/07/2022 

Encerramento das inscrições 

 

04/10/2022 –18h00 

Publicação da lista dos inscritos 

 

 

 

 

 

10/10/2022 

Prazo para retificações* 11/10/2022 – 18h00 

Publicação final lista de inscritos 13/10/2022 

Publicação das chaves Após pesagem geral 

  * Caso sejam retificações ou correções em função de responsabilidade e/ou erro da Organização do Evento. 

 

11. OBSERVAÇÕES 

 O presente documento e o evento poderão sofrer alterações, ajustes, ser transferido e até 

mesmo cancelado por motivo de força maior, calamidade pública, imposição legal e/ou 

determinação judicial, bem como, a toda 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 

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. 

 

 

 



12. PREMIAÇÃO INDIVIDUAL 

Posição Medalha 

1º lugar Sim, de ouro 

2º lugar Sim, de prata 

3º lugares Sim, de bronze 

 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; 

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

 

12.1 PREMIAÇÃO POR SELEÇÕES 

Troféu Geral aos 03 primeiros estados 

O Delegado técnico deverá participar da cerimônia de premiação trajando uma das seguintes 

opções: 

  - Agasalho esportivo completo; 

 - Traje social 

  

13. VESTIMENTA E OBRIGATORIEDADES DOS TÉCNICOS 

 Somente poderão atuar como técnicos os indivíduos que participarem do HTT – 

Habilitação de Técnicos de Taekwondo, Curso de Prevenção contra o abuso e assédio e 

antidopagem. 

 O delegado técnico deverá apresentar a cópia (impressa ou digitalizada) do certificado do 

curso de Antidopagem do CBTKD Educa (https://cbtkdeduca.org.br/courses/controle-de-

dopagem-tudo-que-o-atleta-deve-saber/) e de Abuso e enfrentamento ao Assedio 

(https://projetosdiversosiob.asdnet.com.br/index.php) no momento da retirada da sua 

credencial dos técnicos do Estado; 

 Todos os treinadores são obrigados a vestir roupas formais – camisa (longa ou curta), calça 

social, sapatos ou sapatênis formais – durante semifinais e finais. Sob hipótese alguma será 

permitido o uso de calça jeans, camisetas ou calçados informais; 

 Se algum treinador se recusar a vestir roupas acima mencionadas, ele não terá permissão 

para entrar como técnico durante a competição como poderá sofrer as consequências do 

documento intitulado Código de Ética constante no site da Entidade Esportiva. 

 

14. CONTROLE MÉDICO 

 As regras antidopagem da ABCD, WT, CBTKD e, se necessário, o Código da Agência 

Mundial Antidopagem, devem ser aplicados durante as competições; 

 Os testes compulsivos antidoping serão realizados em base de seleção aleatória. A CBTKD 

e/ou ABCD e WADA podem realizar ensaios aleatórios antes, durante e após a competição.  

 Para maiores informações sobre a Política Antidopagem da CBTKD pode ser encontrada 

em (https://cbtkd.org.br/transparencia/160/politicas-e-normas), a listagem de substâncias 

proibidas das Regras de Antidopagem da Agência Mundial de Antidoping (WADA) pode 

ser acessada em: http://www.wada-ama.org/en/ADAMS e ABCD (Autoridade Brasileira de 

Controle de Dopagem)   http://abcd.gov.br/codigo-mundial-antidopagem. 

https://cbtkdeduca.org.br/courses/controle-de-dopagem-tudo-que-o-atleta-deve-saber/
https://cbtkdeduca.org.br/courses/controle-de-dopagem-tudo-que-o-atleta-deve-saber/
https://projetosdiversosiob.asdnet.com.br/index.php
https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/orgaoAnexo/1MiuqPC4CBq7vBMoRw762ei2J813mSD-x.pdf
https://cbtkd.org.br/transparencia/160/politicas-e-normas
http://www.wada-ama.org/en/ADAMS
http://abcd.gov.br/codigo-mundial-antidopagem


PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 

(SUJEITA A ALTERAÇÕES) 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

14/10/2022 

Sexta-Feira 

13h as 20h Credenciamento das Seleções* 

(Delegado Técnico do estado) 

Ginásio Agostinho 

Gonzaga Menezes 

16h as 18h Pesagem geral categorias Infantil e Cadete  

(Masculino e Feminino) 

19h Congresso Técnico 

(Somente o Delegado Técnico) 

15/10/2022 

Sábado 

09h as 19h Competição categorias Infantil e Cadete 

 (Masculino e Feminino) 

Competição de Poomsae (Todas as Categorias) 

10h as 12h Pesagem geral categorias Juvenil, Adulto e Master 

 (Masculino e Feminino) 

16/10/2022 

Domingo 

09h as 19h Competição categorias Juvenil, Adulto e Master 

 (Masculino e Feminino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

(Obrigatório reconhecimento em cartório) 

 

 

Eu______________________________________________________________________, 

RG nº ___________________________,  CPF nº_______________________________, 

sou responsável pelo menor __________________________________________________, 

RG nº ___________________________,  CPF nº ________________________________, 

e autorizo o mesmo a participar do Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas, na cidade 

de Caldas Novas - GO, entre os dias 14 a 16 de outubro de 2022. 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 e problemas médicos (como por exemplo, Covid-19) 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 e 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 _____. 

 

 

 


