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REGULAMENTO ESPECIFICO DO TAEKWONDO 2016

1° A Competição de Taekwondo seguira as regras da Federação Mundial de
Taekwondo (WTF) reconhecidas pela Confederação Brasileira de Taekwondo
(CBTKD) e Federação Potiguar de Taekwondo (FPTKD-RN) em tudo que não fira o
regulamento geral dos JEES.
2º A competição será disputada apenas na categoria individual, (Masculino e
Feminino) dividida nas seguintes categorias 1º categoria de idade de 12 a 14 anos e
2º categoria de idade de 15 a 18 anos, completos no ano da realização da
competição.
3º Os Competidores serão divididos em dois grupos, Grupo A de (10º Gub a 5º Gub) e
Grupo (B de 4ºGub a 3º Dan)
4º Serão disputadas as seguintes categorias de peso:

MASCULINO

1º CATEGORIA DE 12 A 14 ANOS.
FEMININO

37 KG

33 KG

45 KG

41 KG

53 KG

47 KG

61 KG

59 KG

61 KG

ACIMA DE 59 KG

MASCULINO

2º CATEGORIA DE 15 A 18 ANOS.
FEMININO

ATE 48 KG

ATE 44 KG

ATE 55 KG

ATE 49 KG

ATE 63 KG

ATE 55 KG

ATE 73 KG

ATE 63 KG

ACIMA DE 73 KG

ACIAMA DE 63 KG.

5º: Arbitragem
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A arbitragem será composta por árbitro central, árbitros laterais, cronometristas e
anotadores de sumulas.
5.1- Qualificação dos árbitros.
a) Possuir certificado de arbitro expedido pela FPTKDIRN ou CBTKD;

6º DETERMINAÇÃO DO SISTEMA DE PESAGEM
6.1 A pesagem será valida para as competições e terá caráter obrigatório e
eliminatório, onde eliminara o aluno atleta que não comparecer a pesagem ou não
atender os limites mínimo e máximo de sua categoria de peso.
6.2 O aluno-atleta deverá apresentar no ato da pesagem o RG original..
6.3 O aluno atleta terá direito a duas pesagens, não ultrapassando 30 minutos entre a
primeira e a segunda.
6.4 após ser aprovado na pesagem o aluno-atleta esta oficialmente qualificado para
competir e devera conter o seu nome na chave de luta e o mesmo já esta
concorrendo a pontuação.
7º O sistema de disputas será de eliminatória simples
7.1 Serão permitidos apenas chutes e socos no tronco, que serão computados pelo
sistema eletrônico de marcação de pontos ou pelos árbitros laterais.
7.2 Não seremos permitidos chutes ou socos na altura do rosto, para estes casos
serão adotados os seguintes procedimentos.
7.3 No primeiro chute ou soco na altura do rosto o atleta faltoso devera ser advertido
pelo arbitro com um Kamtchom (falta inteira) sendo em caso de reincidência será
eliminado.
7.4 O arbitro devera analisar a complexidade e a forca do golpe desferido no rosto,
podendo já desclassificar o aluno-atleta faltoso já na primeira falta.
7.5 Casos o chute no rosto provoque sangramento no atleta que recebeu o chute ou
soco no rosto, o atleta faltoso será eliminado da competição e o atleta que recebeu o
golpe proibido deverá continuar na disputa da competição caso sua condição física
permita.
8. O tempo de luta será de 02 rounds de 1 minuto por 15 segundos de descanso.
8.1 Só ocorrerão às disputas em determinada categoria de peso se houver três atletas
ou mais inscritos na mesma, sendo obrigatório à representação de no mínimo três
escolas. Cada escola poderá inscrever três atletas por categoria de peso.
9º - Competidores
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9.1 Trajes dos competidores
O competidor usará uniforme (DUBOK DE TAEKWONDO) padrão W.T.F.

9.2 Trajes dos técnicos.
O técnico deverá usar calça e camisa de manga-curta ou manga-longa.
O técnico não poderá atuar de bermuda e camiseta regata ou descalço.
9.3 Equipamentos de proteção 01: Será obrigatório o uso de protetores de tórax,
capacete, caneleira, antebraço, cotoveleira, órgãos genitais (coquilha) e luvas.Para os
atletas que usam aparelhos ortodônticos, será obrigatório o uso de protetor bucal.
10 Está proibida por parte da torcida ou de qualquer equipe participante a utilização
no local da competição, de instrumentos sonoros tais como: Charangas, Apitos,
Cornetas.

