Salvador (BA), 17 de agosto de 2015

Aos,
Dirigentes, Mestres e Professores
Ref.: Campeonato Baiano de Taekwondo 2015 - Poomsae

Prezado Senhor (a),

Convidamos V.S.ª e equipe para participar do Campeonato Baiano de Taekwondo 2015 - Poomsae, no dia
13 de setembro de 2015, a partir das 09h00 no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários Salvador - BA.
Este evento é aberto para clubes e associações baianas filiadas à FEBT.
Sua presença é importante, só com união teremos um Taekwondo forte!

Atenciosamente,

Grão-Mestre José Carlos Teixeira
Presidente da FEBT

REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO:
FEBT – Federação Esportiva Baiana de Taekwondo.

APOIO:
Clubes e Associações filiadas à FEBT.

LOCAL:
Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários Salvador - BA.

DATA:
13 de setembro de 2015

INSCRIÇÃO:
Até 10 de setembro (quinta-feira) de 2015 às 20:00 hs. OBS.: Não serão aceitas inscrições após esta data. Nas
inscrições deverão ser preenchidos todos os itens, SENDO DESCARTADAS as fichas incompletas
(códigos).
FORMA DE PGTO: DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO BRADESCO - AG.: 3550-5 C/C: 32397-7 Em nome da FEBT. As fichas de inscrições sem
comprovação de pagamento serão canceladas. Entregar as inscrições: Sede da FEBT, Rua Gabriel Soares,
60. Aflitos, Centro.

VALOR DA INSCRIÇÃO:
MODALIDADE
Poomsae individual
Poomsae Dupla
Poomsae Equipe
Poomsae Família
Kyok Pa

VALOR POR INTEGRANTE
R$ 30,00 (trinta reais)
R$ 30,00 (trinta reais)
R$ 30,00 (trinta reais)
R$ 30,00 (trinta reais)
R$ 30,00 (trinta reais) por modalidade

CONGRESSO TÉCNICO:
O Congresso Técnico será realizado no dia 12 de setembro (Sábado) às 10:00h na sede da FEBT.

PROGRAMAÇÃO:
Dia 10/09/2015 (quinta-feira)
Último dia para realizar as inscrições. (Só serão aceitas inscrições feitas na ficha própria do
evento).
Dia 12/09/2015 (sábado)
10:00- Congresso técnico.
Dia 13/092015 (domingo)
09:00 - Abertura oficial da competição e desfile das equipes;
09:30 - Início da competição de Poomsae (fraldinha, mirim e infantil) todas as faixas;
10:30 - Início da competição de Kyok pa (fraldinha, mirim e infantil) todas as faixas;
11:00 - Início da competição de Poomsae e Kyok Pa (juvenil, cadete, adulto e sênior) todas as faixas;
13:00 - Encerramento;
Observação: Esta programação é provisória e sujeita a modificações de acordo com o número de inscrições
e a organização do evento.

REGRAS DE COMPETIÇÃO:


Qualquer ato de indisciplina que vir a ser considerado agressão verbal ou física e venha a denegrir a
imagem de alguém ou do Taekwondo, terá penalidade na equipe do agressor (perda de pontos até
desclassificação).



Na pontuação geral serão somadas as modalidades: POOMSAE INDIVIDUAL, POOMSAE
DUPLA, POOMSAE EQUIPE e POOMSAE FAMILIA. A modalidade KYOKPA, não soma
pontos para a classificação geral.



Será computado o WO do Poomsae.



Pontuação individual:1° lugar- 7 pontos;2° lugar - 05 pontos e 3° lugar - 03 pontos

ÁRBITROS:
Serão convocados pela FEBT.

PREMIAÇÃO INDIVIDUAL / PREMIAÇÃO POR EQUIPE:
POOMSAE (formas) e KYOK PA (quebramento)
-Medalhas do 1º ao 3º lugar por modalidade.
GERAL (Poomsae individual + poomsae dupla + poomsae equipe + poomsae família). -Troféus do 1º ao 3º
Lugar por Equipe.
*A modalidade KYOKPA não soma pontos para a classificação geral.

POOMSAE / GRADUAÇÃO:
Faixa Branca/ Cinza (10º e 9º gub) – [FEBT] Kibon Donjak Competição
Demais categorias de faixa apenas o poomsae da menor faixa que esteja dentro da categoria de faixa
disputada (Ex.: 8º e 7º gub fazem Il jang).
Faixas Pretas farão dois poomsaes sorteados entre O jang e Pall jang além de mais um de faixa preta,
sorteado entre Koryo, Kumgang e Taebaeck.

MAIORES INFORMAÇÕES:
FONE: (71) 3181-0080 (FEBT)
INTERNET: www.febt.com.br

