COPA DO BRASIL 2015
Categoria B2 – 15 pontos no Ranking Nacional
Organização:
Confederação Brasileira de Taekwondo – CBTKD.
Federação Paraibana de Taekwondo Olímpico.
Realização:
Confederação Brasileira de Taekwondo – CBTKD.
Apoio:
Governo do Estado da Paraíba
Patrocinadores:
Petrobras e Daedo Brasil
Local:
Ginásio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima ( Ronaldão).
Rua Engenheiro Álvaro Ferreira, S/N, Bairro Cristo Redentor, João Pessoa – Paraíba.
Data:
12 e 13 de dezembro de 2015
Regras e Sistema:
 Serão seguidas as regras de competição estabelecidas pela WTF;
 Será adotado o Sistema de Eliminatória Simples;
 Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: antebraço, perna,
cabeça, genital (masculino e feminino obrigatórios), luva, meias eletrônicas
DAEDO 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 de tronco Daedo, fornecidos pela organização.
Obrigatoriedades:
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Somente poderão participar deste evento os atletas devidamente registrados e em
dia nas suas Federações Estaduais e CBTKD;
Será obrigatória a apresentação da carteira atualizada da CBTKD no momento
da pesagem. Aos que requereram e ainda não receberam, deverão apresentar o
comprovante (recibo);
Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição;
O uso do protetor bucal (cor branca ou transparente) será obrigatório, assim
como a luva;
O uso do protetor genital para atletas das categorias Feminino e Masculino será
obrigatório.

Divisões de idade e Peso:
Conforme regulamento de divisões publicado no site da CBTKD;
(https://esportebase-aws.s3.amazonaws.com/confederacao-brasileira-detaekwondo/noticia/8277slcjtt9/regulamento-de-divises.pdf)
Divisões de graduação e peso faixa colorida:
·
9 º gub ao 7 º gub, 6 º gub ao 4 º gub e 3 º gub ao 1 º gub











Fraldinha: Masculino e feminino: 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, +32 kg
Mirim: Masculino e Feminino: 26 kg, 30 kg , 35 kg, 40 kg, 45 kg, +45 kg
Infantil: Masculino e Feminino: 34 kg, 42 kg, 48 kg, 55 kg, +55 kg
Cadete Masculino: 37 kg, 45 kg, 53 kg, 61 kg, +61 kg
Cadete Feminino: 37 kg, 44 kg, 51 kg, 59 kg, +59 kg
Juvenil Masculino: 48 kg, 55 kg, 63 kg, 73 kg, +73 kg
Juvenil Feminino: 44 kg, 49 kg, 55 kg, 63 kg, +63 kg
Adulto Masculino: 58 kg, 68 kg, 80 kg, +80 kg
Adulto Feminino: 49 kg, 57 kg, 67 kg, +67 kg
Master:58 kg 68 kg, 80 kg, +80 kg

Divisões de peso faixa preta:
 Cadete Masculino: 33kg, 37 kg, 41kg, 45 kg, 49Kg, 53 kg, 57Kg, 61 kg, -65Kg,
+65kg
 Cadete Feminino: 29Kg, 33Kg, 37 kg, 41Kg, 44 kg, 47Kg, 51 kg, 55Kg, 59 kg,
+59 kg

Av. Abelardo Bueno, S/N, Ayrton Senna 1, Sala 604 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ
Telefax: (21) 3500-5866 - E-mail: cbtkd@cbtkd.com.br - www.cbtkd.com.br










Juvenil Masculino: 45Kg, 48 kg, 51Kg, 55 kg, 59Kg, 63 kg, 68Kg, 73 kg, -78
kg, +78Kg.
Juvenil Feminino: 42Kg, 44 kg, 46Kg, 49 kg, 52Kg, 55 kg, 59Kg, 63 kg, 68 kg,
+68Kg
Sub-21 Masculino: 54Kg, 58 kg, 63kg, 68 kg, 74Kg, 80 kg, 87 kg, +87Kg
Sub-21 Feminino: 46Kg, 49 kg, 53Kg, 57 kg, 62Kg, 67 kg, 73Kg, +73 kg
Adulto Masculino: 54Kg, 58 kg, 63kg, 68 kg, 74Kg, 80 kg, 87 kg, +87Kg
Adulto Feminino: 46Kg, 49 kg, 53Kg, 57 kg, 62Kg, 67 kg, 73Kg, +73 kg
Master Masculino:58 kg 68 kg, 80 kg, +80 kg
Master Feminino: 49 kg, 57 kg, 67 kg, +67 kg

Árbitros:
 A organização do evento ficará responsável pela alimentação, translado e
hospedagem dos árbitros;
 Todos os demais gastos ficarão por conta dos árbitros;
 O uso do uniforme oficial de árbitro nacional da CBTKD será obrigatório;
 A CBTKD se reservará no direito de convocar árbitros caso o número mínimo
necessário para o bom desenvolvimento da competição não seja alcançado;
 Diária de R$100,00 por conta da organização do evento.
 Sistema Video Replay
Inscrição:
As inscrições e pagamento de FAIXA COLORIDA e FAIXA PRETA deverão ser
realizadas através do sistema SYMPLA
LINK: https://www.sympla.com.br/copa-do-brasil-de-taekwondo--2015__46947

Limite de inscrições:
Faixas Coloridas: 200 inscritos
Faixas Pretas: 500 inscritos

FORMA DE PAGAMENTO:
 As federações estaduais deverão enviar até dia 5 de novembro uma planilha
eletrônica com os dados da delegação, com CPF e e-mail obrigatórios.
De
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posse da lista da Federação, a CBTKD enviará o convite para os emails dos
atletas instruindo-os a pagar a inscrição do evento bem como a anuidade, caso
ainda o mesmo não tenha sido feito.
Os atletas terão de 06 a 30 de novembro para efetuar o pagamento.
Preço promocional: R$ 175,00 - até ao dia 16 de novembro
Preço normal: R$ 200,00 - de 17 a 30 de novembro de 2015
Caso a Federação vá pagar o valor total para pagar as inscrições dos atletas está
deverá marcar na planilha a opção " Pagamento pela Federação". Neste caso será
enviado um boleto para a mesma com o valor total da equipe.
Preço promocional: R$ 175,00 por atleta - até ao dia 16 de novembro
Preço normal: R$ 200,00 por atleta - de 17 a 30 de novembro de 2015

Recebimento das inscrições IMPRETERIVELMENTE até as 23h55 do dia 30 de
novembro de 2015
NÃO HAVERÁ RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NA COMPETIÇÃO.
NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES.
Lista de Inscritos:
 No dia 04 de dezembro será publicada a lista geral dos inscritos.
 No dia 06 de dezembro às 18h encerra-se o prazo para retificações.
 No dia 08 de dezembro a lista final será publicada.
Pesagem:





A pesagem será feita no local da competição, no dia antes ao da luta. Os atletas
deverão portar a carteira de identidade e senha de pesagem obtida no
credenciamento.
Atletas com peso acima ou abaixo da categoria na qual foram inscritos serão
desclassificados do evento.
Atletas inscritos em duas categorias de idade ou mais deverão realizar as
pesagens conforme indicado no cronograma.

OBSERVAÇÕES:
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Atletas menores de idade somente poderão participar da divisão adulto desde
que tenham autorização dos responsáveis (modelo de autorização em anexo).
O presente evento poderá ser transferido/cancelado por motivo de força maior,
calamidade pública, imposição legal e/ou determinação judicial;
É proibida a entrada 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.
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ANEXO 1:
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES

Eu____________________________________________________________________
_____________,RG nº ______________________________________, CPF nº
___________________________
emitido em ____/____/_______, sou
responsável
legal
pelo
menor
__________________________________
________________________________________,
RG
nº______________________________, e autorizo o mesmo a participar da Copa do
Brasil 2015, na cidade de João Pessoa/PB , nos dias 12 e 13 de dezembro de 2015. 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 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 nem uma compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra
autorização verbal ou por escrito.
___________________________
Assinatura do Responsável

___________________________ ,_____ de__________ de_________.
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