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CRITÉRIOS PARA A FORMAÇÃO DA
SELEÇÃO BAIANA DE TAEKWONDO 2015
O objetivo da formação desses critérios é selecionar, de forma justa e
imparcial, através da seletiva, os melhores atletas, que representarão o
Estado da Bahia e a FEBT nos Campeonatos Nacionais, tais como:
∙ Campeonato Brasileiro de Taekwondo;
∙ Copa do Brasil de Taekwondo .

1- Pré-requisitos para os participantes
1.1 – O atleta deve ser faixa Preta ou Vermelha Ponta Preta registrado na
FEBT;
1.2 – O atleta e o seu técnico devem ser filiados a FEBT;
1.3 – O atleta e o seu técnico devem estar em dia com as suas anuidades;
1.4 – O atleta deve ser inscrito na seletiva através da sua Associação,
Academia, Clube ou Equipe, que também deve estar em dia com as suas
anuidades;
1.5 – O atleta menor de 18 anos deve apresentar liberação por escrito do
seu Técnico e dos seus responsáveis legais;
1.6 – O atleta deve realizar sua inscrição dentro do prazo estipulado dela
FEBT;
1.7 – O atleta deve pagar taxa de inscrição e apresentar comprovante;
1.8 – Apresentar Atestado Médico, liberando o atleta clínica e fisicamente
para prática de Atividades Física;
1.9 – atletas menores de 18 anos para participação nas categorias sub‐21 e/ou
adulto estão condicionados a termo de autorização do responsável legal com
reconhecimento de firma reconhecida em cartório. A idade mínima para
participação nestas divisões é para nascidos até 1998 (todos os que completam 17
anos em 2015);
1.10 – Atletas cadetes que não pertencerem mais a divisão em 2016, poderão
participar das competições na divisão junior estando condicionados a termo de
autorização do responsável legal com reconhecimento de firma reconhecida em
cartório.

2 - Processo Seletivo
2.1 - A seletiva será aberta a todos os atletas que cumpram com todos os
pré-requisitos do item 1;
2.2 – O atleta deve passar pela pesagem oficial que acontecerá um dia
antes da seletiva no horário, dia e local determinados pela FEBT;
2.3 – As regras de competição serão as oficias da WTF;
2.4 – Os sistemas de disputa usados na seletiva serão:
- Eliminatórias Simples: 5 (cinco) ou mais competidores na categoria;
- Rodízio: 3 (três) ou 4 (quatro) atletas na mesma categoria;
- Melhor de Três: 2 (dois) atletas na mesma categoria.
2.5 – Em caso de categoria com apenas 01 (um) atleta inscrito, este estará
automaticamente selecionado.

3- Disposições Gerais
 O atleta faixa vermelha ponta preta que for vencedor da Seletiva
Baiana de Taekwondo, caso queira integrar a seleção Baiana de
Taekwondo, terá que se submeter e ser aprovado no exame de
faixa preta. Deve-se registrar na Federação Esportiva Baiana de
Taekwondo e na Confederação Brasileira de Taekwondo como faixa
preta, em tempo hábil estipulados pelo Departamento Técnico da
FEBT;
 Os assuntos relacionados ao processo seletivo da Seleção Baiana de
Taekwondo 2015 que não foram abordados nesse regulamento
deverão ser debatidos no congresso técnico que acontecerá no
mesmo dia, local e horário da pesagem estipulados pela FEBT.
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