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1. REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO:  

Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul – FTKDMS 
Endereço: Rua Suarez, 45 – Vila Alba – Campo Grande – MS – CEP. 79.100-110 
Website: www.ftkdms.org 
E-mail: novaftkdms@gmail.com 
 

2. PROMOÇÃO: 

Parceiros: AABB 
 

3. DATA: 

25 e 26 de maio de 2019 
 

4. LOCAL: 

Local: AABB – Associação Atlética Banco do Brasil 
Endereço: Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 615 – Jardim Veraneio – Campo 
Grande/MS – CEP. 79.037-100. 
 

5. REGRAS DE COMPETIÇÃO: 

Critério 01: O evento será disputado nas categorias fraldinha, mirim, infantil, cadete, juvenil, 
sub-21, adulto e master; 
 
Critério 02: As divisões de peso e idade deverão ser respeitadas conforme publicado neste 
ofício; 
 
Critério 03: Serão seguidas as regras de competição estabelecidas pela WT – World 
Taekwondo Federation e da CBTKD – Confederação Brasileira de Taekwondo. A FTKDMS fará 
alterações necessárias para adaptação ao sistema que a mesma tem. Adaptações serão 
apresentadas no congresso técnico; 
 

CAMPEONATO ESTADUAL DE TAEKWONDO 2019 - FTKDMS 

SELETIVA PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO 2019 

25 e 26 de maio de 2019 
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Critério 04: As lutas na categoria Seletiva serão disputadas entre faixas vermelha (2º gub) a 
preta nas categorias de idade infantil, cadete e juvenil. Já nas categorias sub-21, adulto e 
máster, serão disputadas apenas entre faixas pretas.  
 
Critério 05: Na Seletiva, será classificado para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2019 o 
campeão de cada categoria, e caso haja mais aberturas de vagas para o evento, será 
convocado também o atleta reserva. No caso de desistência, será convocado o atleta 
subsequente. 
 

6.  MATERIAL DE COMPETIÇÃO: 

 Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: antebraço, caneleira, 
genital (masculino e feminino obrigatório), luva e protetor 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); 

 A cor do protetor bucal é limitada ao branco e ao transparente. E, ainda, protetor 
genital, de antebraço e caneleiras deverá ser usado por dentro do Dobok; 

 Serão utilizados protetores convencionais, tendo o atleta que trazer seu próprio 
protetor de cabeça. 

 

7. MÉTODO DE COMPETIÇÃO 

SELETIVA 

 A competição individual será entre competidores da mesma categoria de peso.  
 Nenhum competidor pode participar de mais de uma categoria de 

peso ou divisão de idade no mesmo evento.  
 

 Quando o número de competidores na categoria de peso for inferior a quatro, ou seja, 
com 03 atletas, o sistema de apuração será o “round-robin”.  

 Quando apenas dois atletas estiverem inscritos na categoria, deverá 
haver confronto entre eles no sistema de melhor de três.  

 

 Nos casos de “round-robin”, para a classificação e desempate entre os atletas, será 
obedecido o seguinte critério:  
I - Número de vitórias;  
II - Maior somatório de pontos consignados nos combates;  
III - Menor somatório de pontos deduzidos nos combates;  
IV - Permanecendo o empate, deverá haver novo confronto entre os atletas         

empatados.  
 

 Quando o número de competidores em cada categoria de peso for igual ou superior a 
quatro, a apuração será feita pelo sistema de eliminatória simples. 

 
DEMAIS CATEGORIAS 

 A competição individual será entre competidores da mesma categoria de peso.  
 Nenhum competidor pode participar de mais de uma categoria de 

peso ou divisão de idade no mesmo evento.  
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 Independente do número de competidores na categoria de peso será adotado o 
sistema de eliminatória simples. 

 

8. ÁRBITROS 

 Serão convocados pela FTKDMS através do Diretor de Arbitragem; 

 A organização do evento ficará responsável pela alimentação dos árbitros; 

 Todos os demais gastos ficarão por conta dos 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 FTKDMS está isenta de qualquer custo referente à participação de atletas; 

 Para as categorias fraldinha e mirim (todas as faixas) as lutas serão em forma de 
sombra; 

 As categorias infantil, master 3, 4 e 5 (todas as faixas), e demais categorias (faixas 
coloridas) não haverá chute na cabeça; 

 As categorias cadete, juvenil, sub-21, adulto, master 1 e master 2 (faixas pretas) 
haverá chute na cabeça; 

 As categorias infantil, cadete e juvenil (faixa vermelha a preta), e sub-21, adulto e 
master (faixa preta) servirão para definir os nossos representantes no Campeonato 
Brasileiro de Taekwondo 2019, realizado pela CBTKD – Confederação Brasileira de 
Taekwondo que acontecerá no Rio de Janeiro/RJ de 14 a 18 de agosto de 2019. 

 

10. INSCRIÇÃO 

10.1. Procedimento 

 As inscrições serão realizadas pelos professores responsáveis por suas associações, ou 
atletas já cadastrados no sistema CBTKD/SGE e devidamente registrados na FTKDMS; 

 Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado; 

 Na modalidade Kyorugui (Luta) o atleta só poderá se inscrever em uma categoria de 
peso, caso esteja inscrito em mais de uma categoria de peso, o mesmo será 
desclassificado;  

 Os dados no sistema CBTKD/SGE deverão ser totalmente preenchidos conforme 
solicitação do mesmo, e para que não haja erro nas informações. O pagamento será 
feito através de boleto bancário (gerado pelo sistema) ou cartão de crédito, conforme 
solicitação no próprio sistema; 

 Faça sua inscrição através do link https://www.ftkdms.org/eventos 

 Para maiores informações quanto à realização da inscrição, entrar em contato com 
novaftkdms@gmail.com.  

 
10.2. Taxa de inscrição 

 Valor: R$ 70,00 (setenta reais) por atleta + taxa administrativa;  

 Para incentivar a participação dos associados, a FTKDMS irá repassar aos técnicos o 

https://www.ftkdms.org/eventos
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valor de R$ 20,00 (vinte reais) por atleta inscrito. 
 
10.3. Categoria faixa etária 

 Divisões oficiais da CBTKD + Categoria Fraldinha 
 

Divisão Nomenclatura Faixa etária oficial da CBTKD Nascidos entre: 

Fraldinha Fraldinha 04 a 06 anos de idade 2015 e 2013 

Mirim Mirim 07 a 08 anos de idade 2011 e 2012 

Infantil Infantil 09 a 11 anos de idade 2008 e 2010 

Sub-21 Sub-21 17 a 21 anos de idade* 1998 e 2002 

Master 1 31+ 31 a 34 anos de idade 1985 e 1988 

Master 2 35+ 35 a 44 anos de idade 1984 e 1975 

Master 3 45+ 45 a 54 anos de idade 1974 e 1965 

Master 4 55+ 55 a 59 anos de idade 1964 e 1960 

Master 5 60+ Acima de 60 anos de idade Nascidos até 1959 

 

 Divisões oficiais da WT 
 

Divisão Nomenclatura Faixa etária oficial da WTF Nascidos entre: 

Cadete Sub-14 12 a 14 anos de idade 2005 e 2007 

Junior Sub-17 15 a 17 anos de idade 2002 e 2004 

Adulto Sênior A partir de 17 anos de idade* Nascidos até 2002 

 
Obs.01: (“*”) – Todos os atletas menores de 18 anos deverão, OBRIGATORIAMENTE, 
apresentar o termo de autorização do responsável com reconhecimento de firma em cartório. 
 
Obs.02: A idade mínima para participação na divisão adulta é para nascidos até 2002 (todos os 
que completam 17 anos em 2019). 
 
10.4. Categoria de peso (KYORUGUI)  
 

Mirim Masculino Mirim Feminino Infantil Masculino Infantil Feminino 

Até 22 kg Até 22 kg Até 30 kg Até 30 kg 

Até 24 kg Até 24 kg Até 32 kg Até 32 kg 

Até 26 kg Até 26 kg Até 34 kg Até 34 kg 

Até 28 kg Até 28 kg Até 36 kg Até 36 kg 

Até 30 kg Até 30 kg Até 38 kg Até 38 kg 

Até 32 kg Até 32 kg Até 42 kg Até 42 kg 

Até 34 kg Até 34 kg Até 45 kg Até 45 kg 

Até 36 kg Até 36 kg Até 48 kg Até 48 kg 

Até 39 kg Até 39 kg Até 52 kg Até 52 kg 

Acima de 39 kg Acima de 39 kg Acima de 52 kg Acima de 52 kg 

 

Cadete Masculino Cadete Feminino Juvenil Masculino Juvenil Feminino 

Até 33 kg Até 29 kg Até 45 kg Até 42 kg 

Até 37 kg Até 33 kg Até 48 kg Até 44 kg 

Até 41 kg Até 37 kg Até 51 kg Até 46 kg 

Até 45 kg Até 41 kg Até 55 kg Até 49 kg 
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Até 49 kg Até 44 kg Até 59 kg Até 52 kg 

Até 53 kg Até 47 kg Até 63 kg Até 55 kg 

Até 57 kg Até 51 kg Até 68 kg Até 59 kg 

Até 61 kg Até 55 kg Até 73 kg Até 63 kg 

Até 65 kg Até 59 kg Até 78 kg Até 68 kg 

Acima de 65 kg Acima de 59 kg Acima de 78 kg Acima de 68 kg 

 

Sub-21 e Adulto 
Masculino 

Sub-21 e Adulto 
Feminino 

Master Masculino Master Feminino 

Até 54 kg Até 46 kg Até 58 kg Até 49 kg 

Até 58 kg Até 49 kg Até 68 kg Até 57 kg 

Até 63 kg Até 53 kg Até 80 kg Até 67 kg 

Até 68 kg Até 57 kg Acima de 80 kg Acima de 67 kg 

Até 74 kg Até 62 kg 

Até 80 kg Até 67 kg 

Até 87 kg Até 73 kg 

Acima de 87 kg Acima de 73 kg 

 
Obs.01: Para a categoria Fraldinha não haverá pesagem. 
 
Obs.02: Nas categorias Juvenil e Adulto (FAIXA COLORIDA), será CATEGORIA OLÍMPICA. No ato 
da inscrição no sistema CBTKD/SGE aparecerá à Categoria Mundial, porém será feito uma 
junção entre as categorias adaptando a Categoria Olímpica conforme tabela abaixo. A junção 
entre as categorias será feita da seguinte forma: 
 

J 
U 
V 
E 
N 
I 
L 

DE Masculino PARA Masculino DE Feminino PARA Feminino 

Até 45 e até 48 kg Até 48 kg Até 42 e até 44 kg Até 44 kg 

Até 51 e até 55 kg Até 55 kg Até 46 e até 49 kg Até 49 kg 

Até 59 e Até 63 kg Até 63 kg Até 52 e até 55 kg Até 55 kg 

Até 68 e Até 73 kg Até 73 kg Até 59 e até 63 kg Até 63 kg 

Até 78 e Acima de 78 kg Acima de 73 kg Até 68 e acima de 68 kg Acima de 63 kg 

 
A 
D 
U 
L 
T 
O 

DE Masculino PARA Masculino DE Feminino PARA Feminino 

Até 54 e até 58 kg Até 58 kg Até 46 e até 49 kg Até 49 kg 

Até 63 e até 68 kg Até 68 kg Até 53 e até 57 kg Até 57 kg 

Até 74 e Até 80 kg Até 80 kg Até 62 e até 67 kg Até 67 kg 

Até 87 e Acima de 87 kg Acima de 80 kg Até 73 e acima de 73 kg Acima de 67 kg 

 
10.5. Divisões com Chutes no Rosto  
 

Divisão de Idade Graduação Chutes no Rosto 

Fraldinha Todas Não permitido (apenas luta sem contato) 

Mirim Todas Não permitido (apenas luta sem contato) 

Infantil Todas Não permitido  

Cadete Faixas coloridas Não permitido 

Faixas pretas Permitido (uso do capacete com proteção acrílica) 
com autorização do responsável 
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Junior Faixas coloridas Não permitido 

Faixas pretas Permitido com autorização do responsável 

Sub-21 Faixa preta Permitido com autorização do responsável se menor 
de 18 anos de idade 

Adulto Faixas coloridas Não permitido 

Faixas pretas Permitido 

Master 1 e 2 Faixas coloridas Não permitido 

Faixas pretas Permitido 

Master 3, 4 e 5 Todas Não permitido 

 
10.6. Divisões de Graduação  
 

Divisão de Idade Faixas de Graduação 

Fraldinha Todas 

Mirim, Infantil, Cadete e Junior 10º ao 6º gub / 5º ao 3º gub / 2º gub a faixa preta 

Adulto e Master 10º ao 6º gub / 5º ao 1º gub / faixa preta 

Sub-21 Faixa preta 

 
10.7. Prazos e avisos 

 O prazo de inscrição será até dia 17 de maio de 2019 às 23h59min (horário de Brasília); 

 Após a data descrita não será aceita inscrições em nenhuma circunstância; 

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

 Somente haverá alteração de categoria após a inscrição feita, durante o prazo de 
retificações, sendo cobrado o valor de R$ 10,00 (dez reais) por alteração + taxa 
administrativa. 
  

10.8. Forma de pagamento 

 O pagamento das inscrições será aceito até o dia 20 de maio de 2019, e deverá ser 
efetuado através de boleto bancário ou cartão de crédito, conforme gerado no site da 
CBTKD/SGE, após preenchimento dos dados para inscrição; 

 O não pagamento da inscrição acarretará na desclassificação do atleta do evento. 
 
10.9. Registro 

 Para inscrever o atleta no Campeonato, primeiramente o professor deverá entrar no 
sistema CBTKD/SGE e REGISTRAR o atleta (todas as faixas); 

 O atleta deverá ser inscrito pelo professor no sistema CBTKD/SGE através de login e 
senha de cada Associação (conforme já passados);  

 Será de responsabilidade do professor a graduação correta dos atletas.  
 
10.10. Pesagem 

 Data: 25 de maio de 2019 das 17h às 19h, sendo a primeira pesagem das 17h às 18h, e 
a segunda pesagem podendo se estender até ás 19h; 

 Local: AABB – Associação Atlética Banco do Brasil (Av. Des. Leão Neto do Carmo, 615 – 
Jardim Veraneio - Campo Grande/MS); 

 Será obrigatória a apresentação da carteira de identidade e autorização com 
reconhecimento de firma para os atletas menores de 18 anos; 

 Será eliminado da competição o (a) atleta que não comparecer à pesagem e/ou não 
atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso; 
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 Para a pesagem oficial será permitida 02(duas) passagens pela balança. O atleta que 
não se enquadrar dentro da categoria em que foi inscrito na primeira balança terá 
direito a mais uma pesagem até o horário de término da pesagem, e em caso de nova 
reprovação, estará eliminado da competição. 

 
10.11. Cronograma 
 

Publicação do Ofício 03/05/2019 

Início das inscrições 03/05/2019 

Encerramento das inscrições 17/05/2019 

Limite para pagamento 20/05/2019 

Publicação da lista de inscritos 20/05/2019 

Prazo para retificação 21/05/2019 

Publicação da lista de inscritos FINAL 22/05/2019 

Publicação das chaves 24/05/2019 

Obs.: As chaves poderão sofrer alterações após o Congresso técnico. 
 

11. CONGRESSO TÉCNICO 

 Data: 25 de maio de 2019 

 Horário: 20 horas 

 Local: AABB 

 Serão definidos 03 integrantes para a comissão julgadora referente ao recorrer da luta 
e mais 03 integrantes para a comissão disciplinar, entre outros tópicos. 

 

12. RECORRER DA LUTA 

 Valor: R$ 200,00 (duzentos reais) 

 Apresentar: Vídeo da luta 

 Funcionamento: Haverá 03 autoridades para comissão julgadora, sendo os integrantes 
definidos em Congresso técnico. O participante terá um prazo de 15 minutos para 
recorrer à luta. 
 

13. OBSERVAÇÕES 

 O presente evento poderá ser transferido/alterado 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 de bebidas alcoólicas, latas e objetos cortantes ou contundentes, 
sob pena de confisco pela segurança; 

 Não é permitida a entrada de menores de 12 anos desacompanhados dos pais ou 
responsáveis; 

  Os 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 
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autorização não será aceita. 

 A inscrição do atleta, técnico e/ou qualquer outro integrante 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. 

 

14. PREMIAÇÃO 

 Medalhas para 1º, 2º e 3º lugares, podendo haver dois terceiros. 

 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 a cerimônia de 
premiação. 

 

15. FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

 Cada equipe poderá indicar um profissional 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. 

 

16. VESTIMENTA DO TÉCNICO 

 Todos os treinadores são obrigados a vestir roupas formais, tais como gravata, jaqueta 
(blazer), camisa (longa ou curta), calças sociais ou agasalho durante semifinais e finais. 

 Sob hipótese alguma será permitido o uso de calça jeans; 

 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 
sanções. 

 

17. 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 
FTKDMS 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: 
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http://www.wadaama.org/en/ADAMS e ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de 
Dopagem) http://abcd.gov.br/codigo-mundial-antidopagem. 

 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 
 

(PROGRAMAÇÃO OFICIAL EM 20 DE MAIO – CASO HAJA ALTERAÇÕES) 
 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

25/05/2019 
Sábado 

17h às 19h Pesagem 

AABB 

20h Congresso Técnico 

26/05/2019 
Domingo 

08h Competição Seletiva e Categorias 
Fraldinha e Mirim 

12h Pausa para o Almoço 

14h Abertura do Evento 

15h Competição Categorias Faixas Colorida 

17h30min Premiação Geral 

18h Término do Evento 
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AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

 

 

 

Eu__________________________________________________________________________, 

CPF nº _________________________________, RG nº ________________________________, 

sou responsável legal pelo menor_________________________________________________, 

CPF nº _________________________________, RG nº ________________________________,  

e autorizo o mesmo a participar do Campeonato Estadual de Taekwondo 2019 e Seletiva para 

o Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2019, na cidade de Campo Grande/MS, nos dia 25 e 

26 de maio de 2019. Sou inteiramente responsável pela integridade física do menor 

mencionado, isentando a Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul, 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, Cartaz, 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. 
 
 
 

 

*COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO 


