OPEN REGIONAL SUDESTE - Ofício complementar
26 e 27 de Julho de 2019.

1. ORGANIZAÇÃO
FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO _ FETESP
Endereço: Rua Conselheiro Furtado 1044, 3º Andar - Liberdade / São Paulo -SP
Telefone: (11) 3384-1098 / (11) 99578-5177
E-mail: sac.fetesp@gmail.com
Website: www.fetesp.com.br

2. PROMOÇÃO
Homologação: Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) - www.cbtkd.com.br.
Patrocinadores: Dezdan
Apoiadores: Prefeitura de São José dos Campos
Parceiros: Ligavale

3. DATA
26 e 27 de julho de 2019.

4. LOCAL
Ginásio do Tênis Clube
Av. Nove de Julho, 23 - Vila Adyana, São José dos Campos – SP

5. REGRAS DE COMPETIÇÃO
Critério #1:

O evento será disputado nas categorias infantil, cadete, juvenil, sub21,
adulto, master e parataekwondo.

Critério #2:

Critério#3:

Critério#4:

Critério#5:
Critério#6:

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.
As divisões de peso e idade deverão ser respeitadas conforme
regulamento publicado no site oficial da CBTKD – Normativa de
divisões
(https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1documentoOficial-1550501659.pdf);
As divisões de categorias do parataekwondo deverão ser respeitadas
conforme regulamento complementar divulgado no site do evento –
Complemento
Opens
Regionais
de
Parataekwondo
(https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/relatorioEvento/1-relatorioEvento1562784965.pdf).
Serão seguidas as regras de competição estabelecidas pela WT.
Serão seguidas as regras de competição estabelecidas nas Normas
Gerais de Competição conforme regulamento publicado no site oficial
da
CBTKD
–
Regras
Gerais
de
Competição
(https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1documentoOficial-1550502148.pdf).

7. MATERIAL DE COMPETIÇÃO
 Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: antebraço, perna, genital
(masculino e feminino obrigatórios), luva, meias eletrônicas KPNP 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);
 Serão utilizados protetores eletrônicos KPNP fornecidos pela organização;
 Para a categoria cadete serão fornecidos capacetes com proteção acrílica;
 Somente serão permitidas as marcas homologadas pela WT e CBTKD;
 O uso dos materiais deve seguir o previsto nas Normas Gerais de Material de
Competição (https://cbtkd.com.br/template/base/anexo/Anexo_13_normas_gerais.pdf).

8. ARBITROS
 A Organização do evento ficará responsável pela convocação dos árbitros após o aval da
CBTKD;
 Os árbitros devem estar no quadro nacional de arbitragem, com suas atribuições
estatutárias em dia;
 O uso do uniforme oficial de árbitro nacional da CBTKD será obrigatório;
 A Organização do evento deverá convocar um coordenador nacional de arbitragem para
gerenciar a equipe de árbitros.

9. 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 à participação de atletas.

10. INSCRIÇÃO
10.1 Procedimento
 As inscrições serão aceitas apenas no sistema eletrônico SGE da CBTKD com acesso pelo
atleta
mediante
LOGIN
e
SENHA
pessoal
e
intransferível
(https://sge.cbtkd.com.br/site/login).
 Atletas e academias não cadastrados ou que vão acessar o SGE pela primeira vez devem
entrar em contato com a sua Federação Estadual para que a mesma execute o cadastro.
O primeiro cadastro no sistema deverá sempre ser feito pela Federação Estadual. Após o
atleta estar cadastrado na Federação ele pode prosseguir da seguinte maneira:
Inscrição de atletas:
Após logar como usuário, o atleta, no seu menu principal na área 'Eventos disponíveis
para inscrição', deve escolher o torneio – Open Regional – 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 uma das opções disponíveis.
o 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!
Inscrição de técnicos e comissão técnica:
Após logar como usuário, o estabelecimento (academia, associação, agremiação), no seu
menu principal na área 'Eventos disponíveis para inscrição', deve escolher o torneio –
Open Regional – clicando no botão 'inscrever'. Na tela que será carregada, localizar a guia
'Inscrever técnico' e ‘Inscrever Comissão Técnica`, clicar no respectivo nome ou no botão
'inscrever' e escolher uma das opções disponíveis.
o Só aparecerão técnicos disponíveis, àqueles que têm no seu cadastro geral a função
principal ou secundária designada de técnico (menu cadastro geral/gestão de
atletas/aba taekwondo) e a comissão técnica àqueles que estão cadastrados como
colaboradores (menu gestão de pessoas/colaboradores), inclusive o chefe de equipe
que deve ser designado.

Inscrição coloridas
As inscrições de faixas coloridas deverão ser feitas no link disponível
https://docs.google.com/forms/d/1tlt2mjX3ZjJ7tUBOQH6H8PZrUojeARL2X1MGtI68jso/e
dit, juntamente com o envio dos anexo de comprovante de pagamento. O pagamento
deverá ser efetuado por transferência ou depósito diretamente na conta corrente da
Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo:
Banco Bradesco
Ag: 0131
C/c: 124.401-9
FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 04.396.074/0001-40

Quaisquer dúvidas entre contato pelo e-mail sac.fetesp@gmail.com ou via whatsapp
(11) 99578-5177
Valor inscrição – R$90,00
Inscrição Poom-se
As inscrições de faixas coloridas/faixas pretas
deverãoser feitas no link
disponível (olhar os códigos itém 17 e 18)
https://docs.google.com/forms/d/1tlt2mjX3ZjJ7tUBOQH6H8PZrUojeARL2X1MGtI68jso/e
dit, juntamente com o envio dos anexo de comprovante de pagamento. O pagamento
deverá ser efetuado por transferência ou depósito diretamente na conta corrente da
Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo:
Banco Bradesco
Ag: 0131
C/c: 124.401-9
FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 04.396.074/0001-40
Inscrição Parataekwondo
As inscrições do parataekwondo
deverão ser feitas no link disponível
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdAg2v6yfdwDlrb2HrWasCvrCJeFBn286VktLCcAmSqsLsg/viewform, juntamente com o envio dos anexo de
comprovante de pagamento. O pagamento deverá ser efetuado por transferência ou
depósito diretamente na conta corrente da Federação de Taekwondo do Estado de São
Paulo:
Banco Bradesco
Ag: 0131
C/c: 124.401-9
FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 04.396.074/0001-40

10.2 Taxa de inscrição
 R$200,00 (Duzentos Reais) por atleta (Infantil, juvenil, cadete 2ºGub acima/ Adulto, master e sub21
pretas).
 R$ 50,00 (Cinquenta Reais) por atleta de parataekwondo.
 R$ 90,00 (Noventa Reais) por atleta colorida (para categoria faixas coloridas).
 R$ 80,00 (Oitenta Reais) – POOM-SE OFICIAL - INDIVIDUAL
 R$ 100,00 (Cem Reais) POOM-SE ou FREE STYLE: DUPLA 
 R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) POOM-SE ou FREE STYLE TRIO/EQUIPE
 R$ 20,00 (Vinte Reais) por atleta de Parataekwondo - POOM-SE (Coloridos e Pretas)
 R$ 100,00 (Cem Reais) para efetuar qualquer alteração de categoria de peso no
prazo anterior a publicação da lista definitiva.
 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.

10.3 Prazos e avisos
 O prazo de inscrições é até dia 19 de julho de 2019 as 18h (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

10/07/2019

Encerramento das inscrições

19/07/2019 –18h00

Publicação da lista dos inscritos

22/07/2019

Prazo para alterações e retificações***

23/07/2019 – 18h00

Publicação das chaves

Após pesagem geral

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

11. 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.

12. PREMIAÇÃO
Posição
Medalha
Pontos no ranking
1º lugar
Sim, ouro
10 pontos
2º lugar
Sim, prata
6,90 pontos
3º lugares
Sim, bronze
3,60 pontos
5º lugares
Não
2,52 pontos
 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.

13.VAGAS PARA O GRAND SLAM
A tabela representa as categorias com vagas ao Grand Slam, desde que estejam dentro dos
critérios divulgados para a formação da seleção brasileira de 2020 que pode ser conferido
no link (https://www.cbtkd.com.br/taekwondo/documento/111/criterios-de-formacaoselecao-brasileira-2020).
Categoria
Cadete
Juvenil
Sub21
Adulto
Master

Vaga direta Grand Slam
Não
Sim, respeitando os critérios
divulgados
Não
Sim
Não

Pontos no ranking
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

14.FORMAÇÃO DAS EQUIPES
CATEGORIA CADETE
Posição
Técnico
Médico ou fisioterapeuta

Quantidade máxima
4
1
CATEGORIA JUVENIL

Posição
Técnico
Médico ou fisioterapeuta

Quantidade máxima
4
1
CATEGORIA SUB-21

Posição
Técnico
Médico ou fisioterapeuta

Quantidade máxima
4
1
CATEGORIA ADULTO

Posição
Técnico
Médico ou fisioterapeuta

Quantidade máxima
4
1

CATEGORIA MASTER (01 a 05)
Posição
Quantidade máxima
Técnico
4
Médico ou fisioterapeuta
1


 Caso a equipe deseje efetuar mais inscrições para Comissão técnica, será cobrado o valor
de uma ins Cada equipe poderá indicar um profissional da área médica (fisioterapeuta ou
médico) sem custo. Caso sua credencial seja emitida e este não compareça ao evento
será cobrada, da equipe, uma taxa de R$100,00.
 O médico ou fisioterapeuta deve estar com sua documentação (CRM ou CREFITO) em
mãos durante o evento.
 crição por cada credencial emitida.

15. VESTIMENTA DO TÉCNICO
 Todos os treinadores são obrigados a vestir roupas formais, tais como gravata, jaqueta,

camisa (longa ou curta) e calças durante semifinais e finais. Se algum treinador se recusar
a vestir roupas no padrão acima mencionado, ele não terá permissão para entrar como
técnico durante a competição, bem como, poderá sofrer as sanções que se encontram
discriminadas nos regulamentos de competição e Código de Ética
(https://www.cbtkd.com.br/taekwondo/documento/94/codigo-de-etica).

16. 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 listagem de substâncias proibidas das Regras de
Antidopagem da Agência Mundial de Antidoping (WADA) acessar: http://www.wadaama.org/en/ADAMS e ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem)
http://abcd.gov.br/codigo-mundial-antidopagem.
17. POOM-SE OFICIAL - FAIXA PRETA
Sorteio de Poom-Ses. Ao vivo no dia 22/7 (Individual, Mista e Trio) facesbook.com/fetespoficial
MIRIM/INFANTIL: Taeguek 4 jang~Koryo;
SUB-14: Taeguek 4 jang~Kum-kang;
SUB-17: Taeguek 4 jang~Taeback; SUB-30/40: Taeguek 6 Jang~Shipjin;
SUB-50: Taeguek 8 jang~Chonkwon; SUB 65: Koryo~Hansu; OVER-65:
Koryo~Hansu
POOM-SE OFICIAL FAIXA PRETA – INDIVIDUAL (Somente 1º Poom ou Dan Acima) – R$ 80.00
Sub 11
Sub 14
Sub 17
Sub 30
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
psom6
psof6
Psom9
Psof9
psom12 psof12
psom15 psof15
Sub 40
Masc
Fem
psom18 psof18

Sub 50
Masc
Fem
psom21 Psof21

Sub 65
Masc
Fem
psom24 psof24

Over 65
Masc
Fem
psom27 psof27

DUPLA MISTA FAIXA VER/PRETA (A partir de 2º Gub)
POOMSE TRIO – (A partir de 2º Gub)
(masc e 1-fem, R$ 100.00)
(3 do mesmo sexo, R$120.00)
Over
Sub 14 Sub 17 Sub 30 30
Sub 17 (Masc./ Fem) + 18 anos (Masc./ Fem)
pdp5
pdp6
pdp7
pdp8
ptm5
ptf6
ptm7
ptf8

18. POOM-SE FREE STYLE (Taekwon-Mu ou Rítmica). A partir das 6º gub
Apresentação deverá seguir critérios e elementos obrigatórios do Freestyle conforme regulamento da WT.
As categorias serão divididas em Individual (Masc. e Fem.), Duplas Mistas (1-masc. e 1 fem.) e por equipe
(composição de 5 membros, mínimo de 2 homens e 2 mulheres)
FREE-STYLE INDIVIDUAL
R$ 80,00
Idade
Masc
até 17 anos
PFM-1
+ 18 anos
PFM-2

Fem.
PFF-1
PFF-2

FREE-STYLE PARES
R$ 100,00
Idade
(1-masc e 1-fem)
até 17 anos
PFD-1
+ 18 anos
PFD-2

FREE-STYLE POR
EQUIPE
R$ 100,00

(3 atletas de mesmo Sexo)

PFE

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA
(Programação, 24/06/2019)
Jun 2019
19/07/2019 (sex) –16h00

Publicação do Edital
Encerramento das inscrições

22/07/2019

Publicação da lista dos inscritos, Sorteio de Poom-se Oficial

23/07/2019 – 18h00

Prazo para alterações e retificações

25/07/2019

Publicação da lista definitiva e *chaves (poderá ser no dia 256)

26/Jul
Sexta

27/Jul
Sábado

09:00-11:00
10:00
11:00

8hs
9h as 18h

Pesagem Todas as Categorias (Masculino e Feminino)
Congresso Técnico
Competição de Poom-se e Free Style
Para Taekwondo e Competição de Kyorugui Colorido.
Competição de Kyorugui, Infantil e Master (2º gub ou a cima)
Pesagem Randomica
Kyorugui Pretas (Sub 21, Adulto)
Kyorugui Cadete e Juvenil (2º gub a cima)

Ginásio
SJC

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES

Eu

,

RG nº

, CPF nº

, sou responsável pelo menor

,

RG nº

, CPF nº

Na minha participação ou responsável do menor, autorizo o mesmo participar do Open
Sudeste de Taekwondo, a ser realizado na cidade de São Jose dos Campos - SP, entre
os dias 26 e 27 de julho de 2019. Sou inteiramente responsável pela integridade física
do menor mencionado, isentando a Confederação Brasileira de Taekwondo, Federação
de Taekwondo do Estado de São Paulo, 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, Cartazes 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.

