Regulamento de Provas
Quadro Competitivo Nacional
2013 / 2014

CAMPEONATO NACIONAL DE 16 A SUB-21
2013/2014

Ficha Técnica
Promotor oficial: Federação Portuguesa de Taekwondo
Apoio Institucional: Academia de Dança & Taekwondo 7`8 & As. Tkd Costa Verde
Apoio Logístico: Câmara Municipal de Gaia
Organizador: Associação de Taekwondo do Porto
Patrocinador:
Parceiro:
Director da prova: Sr. Marcelo Couto
Local: Pavilhão do Centro de Alto de Rendimento de Taekwondo em Gaia
Data: 10 de Maio de 2014

Todas as questões regulamentares não contempladas neste documento são ainda regidas pelo
“Regulamento de Provas do Quadro Nacional” em vigor.

Forma de competição
O Campeonato Nacional de 16 a Sub-21 é uma prova disputada no formato de combate
olímpico com 8 categorias de peso, segundo as regras da WTF e, em modelo de eliminação
simples.
A nível individual a prova terá como objectivo encontrar os campeões nacionais absolutos dos
sexos femininos e masculinos, em cada uma das categorias de peso.
A competição realiza-se com os coletes electrónicos da marca Daedo, sendo da
responsabilidade dos atletas a aquisição das protecções de pés da referida marca, autorizados
pelo WTF.
A nível individual os atletas representam o clube por onde estão federados.
A classificação colectiva é atribuída aos clubes utilizando o sistema de pontuação Olímpico,
contanto para o mesmo, na primeira instância os campeões nacionais, e em caso de empate são
contabilizados os vice-campeões nacionais e se continuar a persistir o empate teremos de
verificar os terceiros postos.
Se nesta mesma situação persistir o empate será levada em causa a regra da WTF para esta
situação, com excepção de apenas serem necessários, no mínimo, 2 atletas inscritos na
categoria.
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A prova estará equipada com um sistema de vídeo-replay, que poderá ser solicitado em caso de
contestação do treinador perante uma situação de combate, que seja duvidosa. Caso haja
impedimento ao bom funcionamento do vídeo-replay, a organização tentará, da melhor forma
minimizar os problemas que daí advêm.

Pormenores de Arbitragem
Duração dos Combates: 3 assaltos de 2 minutos com 1 minuto de intervalo
As regras a utilizar na competição são as regras WTF.

Atletas Participantes
Idades: Atletas nascidos entre 1998 e 1994 inclusive
Pesos:
FEMININOS
MASCULINOS
-46kg
-54kg
-49kg
-58kg
-53kg
-63kg
-57kg
-68kg
-62kg
-74kg
-67kg
-80kg
-73kg
-87kg
+73kg
+87kg

Limitações de Atletas para a Inscrição na prova:
Os Clubes inscrevem-se através das Associações distritais.
As Associações Distritais deverão enviar para a FPT, as inscrições dos atletas sedeados no seu
distrito, dentro da limitação de 2 atletas por categoria de peso.
A ficha de inscrição remetida para a FPT deve ser única por Associação Distrital, devendo
mencionar o clube por qual o atleta está inscrito na FPT.
Nenhuma ficha será aceite sem que venha mencionado o número federativo de cada atleta
inscrito.

Aspectos Gerais:
Os atletas terão de ter a graduação mínima de 2º kup (cinto vermelho). Só serão permitidos
atletas de dobok de gola branca com cinto vermelho ou dobok de gola preta com cinto preto,
qualquer outra combinação de dobok / cinto não será permitida.
Só serão permitidos capacetes de cor Vermelha ou Azul.
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Treinadores
Os treinadores, que acompanham os atletas no combate, têm de ser, no mínimo, portadores do
curso de treinadores FPT de Nível 2 ou Grau 2 e estarem activos na época 2013/2014.
As associações deverão, na ficha de inscrição, indicar o nome de todos os treinadores que irão
estar com os atletas, a não inscrição do treinador na competição poderá levar ao impedimento
da sua participação.

Programa da Competição (sujeito a modificações consoante o número de atletas que participem)
DIRIGENTES / TREINADORES / ATLETAS / ÁRBITROS
DIA
Sexta
Feira

HORA
20h00
21h00

ACTIVIDADE
Início da pesagem
Final da pesagem

Sábado

08h30
08h30
09h00
9h30
10h30
13h30
14h30
19h30
19h30
20h30

Reunião de árbitros
Início da Pesagem
Reunião de Delegados
Términos da Pesagem
Início da competição
Intervalo para almoço
Recomeço da competição
Fim dos combates
Cerimónia Protocolar e entrega de prémios
Encerramento dos trabalhos

Data Limite de Inscrição
1º PRAZO: até às 00h00 de dia 28 de Abril de 2014, Segunda-feira
2º PRAZO: até às 00h00 de 30 de Abril de 2014, Quarta-feira
3º PRAZO: até às 00h00 de dia 3 de Maio de 2014, Sábado
FORA DO PRAZO: Alterações feitas por erro das Associações Distritais, após o 3º Prazo
Alteração realizada após o atleta ter chumbado na pesagem de Sexta-feira.
(Chumbo na pesagem de Domingo, implica a não participação no torneio)

Data do Sorteio
O sorteio das grelhas dos combates realiza-se na Quinta-feira, dia 8 de Maio de 2014 às
14h00, na sede da Federação, caso não haja comparência de nenhum agente desportivo, o
referido sorteio será realizado às 17h na reunião de direcção da FPT.
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Taxa de inscrição
Está definida no actual regulamento de competição:
1º PRAZO – 10,00€
2º PRAZO – 15,00€
3º PRAZO – 20,00€
FORA DE PRAZO – 50,00€

Outros
Os doboks usados em competição deverão respeitar as marcas homologadas pela WTF,
ETU e FPT (DAEDO, ADIDAS, KWON, BUDO-NORD, MOOTO, NIKE, PINETREE, WACOKU,
SPORTZONE).

Contacto para Inscrições
Por email para ddesportivo@fptkd.com e secretaria@fptkd.com – pede-se o favor a todas as
associações que ao fazerem o envio do email peçam um recibo de leitura. Deste modo evitamos
possíveis enganos ou falhas na recepção.
Os comprovativos dos pagamentos devem ser enviados para contabilidade@fptkd.com
As inscrições têm se ser enviadas por e-mail em formato EXCEL
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Regulamento de Provas
Quadro Competitivo Nacional
2013 / 2014
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Eu, _________________________________________________________________________
Na qualidade de _____________________________________________________________
Em representação da Associação _________________________________________________
Que participa na prova CAMPEONATO NACIONAL DE 16 A SUB-21
Declaro que:
1. Tomei conhecimento e aceito o conteúdo integral do Regulamento de Provas do Quadro
Competitivo Nacional, emanado pela Federação Portuguesa de Taekwondo;
2. Ao inscrever os atletas por intermédio da Associação que represento, certifiquei-me que
os mesmos reúnem as condições necessárias para essa participação;
3. É da responsabilidade do Delegado da equipa, todos os actos praticados pelos atletas e
elementos da comitiva, acidentes ocorridos extra competição, assim como o
acompanhamento do atleta acidentado ao estabelecimento hospitalar em situações não
classificadas como emergência médica.

Local, _______________________________, Data _____________________

_______________________________________
Assinatura
_______________________________________________________________________
Nota: Esta declaração deve ser assinada pelo Presidente da Associação, englobando a responsabilidade por
todos os atletas dos clubes inscritos pela associação onde preside, ou por cada treinador, que tenha atletas a
participar no campeonato nacional.
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