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Art. 1º - A Seletiva Nacional COMBAT GAMES/2019 na modalidade Taekwondo 
obedecerá às Regras Oficiais da WT – Word Taekwondo Federation e da CBTKD - 
Confederação Brasileira de Taekwondo, salvo o estabelecido neste Regulamento e 
exclusivo para alunos/atletas nascidos nos anos 2002, 2003 e 2004. 

 

Art. 2º - Cada estado poderá participar na modalidade Kyorugui (luta) com apenas 1 
(um) aluno-atleta por categoria de peso e 1 (um) técnico por gênero. Na modalidade 
Poomsae cada estado não poderá inscrever mais de 1 (um) aluno-atleta por gênero no 
mesmo evento e poderá inscrever apenas 1 (um) técnico para a modalidade. É 
obrigatória a presença de um professor ou técnico responsável.  

 

Art. 3º - O aluno-atleta só poderá competir na categoria em que se inscreveu. Na 
modalidade de luta somente poderá inscrever em uma categoria de peso. Caso esteja 
inscrito em mais de uma categoria de peso, o mesmo será desclassificado. Na 
modalidade de poomsae o mesmo atleta poderá se inscrever em até 3 eventos. A 
graduação para participação é faixa preta. 

 

Art. 4º - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória dos 
representantes, será realizada em data e local previamente estabelecidos pela 
Comissão Organizadora. A ausência acarretará na eliminação do Estado na 
modalidade. A Reunião Técnica de Taekwondo com os representantes das equipes 
participantes tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: 
normas gerais além de outros assuntos correlatos. 

 

Art. 5º - Serão disputadas as categorias na modalidade de Kiorugui (Luta) e de 
Poomsae (sequência de movimentos). 

 

Art. 6º - Da participação de atletas:  

A delegação de cada Estado poderá ser composta conforme o quadro abaixo: 

 

Especificações Quantitativos 

Modalidade Alunos/ atletas Técnicos 

Kyorugui Masculino 1 a 5 1 

Kyorugui Feminino 1 a 5 1 

Poomsae Individual Masculino 1 a 2 
1 

Poomsae Individual Feminino 1 a 2  

Poomsae Dupla mista 2 (dupla)  

 

 

Art. 7º - Do sistema de disputa Kyorugui: 

a) Será adotado o sistema de eliminatória simples. 
b) Será usado o sistema eletrônico Daedo 
c) Protetores: 
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Protetores Obrigatórios 

Luva Protetora 

Meia Eletrónica 

Protetor Bucal 

Protetor de Tórax Eletrônico 

Capacete Eletrônico 

Protetor de Braço 

Protetor de Tíbia  

Protetor Genital 

 

Art. 8º - A pesagem será realizada em data, horário e local a serem determinados pela 
Comissão Organizadora. 
 

• Será eliminado da competição o (a) aluno (a)-atleta que não comparecer à 
pesagem e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de 
peso.  

 

Art. 9º - Todos os alunos-atletas deverão pesar de sunga (masculino) ou de collant ou 
similar (feminino). Haverá 100g de tolerância.  

Em nenhuma hipótese, os alunos-atletas poderão pesar nus. 

 

Art. 10º - Para a pesagem oficial será permitida 2(duas) passagens pela balança. O 
aluno-atleta que não se enquadrar dentro da categoria em que foi inscrito na primeira 
balança terá direito a mais uma pesagem no prazo de 1 (uma) hora, e em caso de 
nova reprovação, estará eliminado da competição. 

• Haverá pesagem randômica no dia da competição de acordo com as Regras 

da Federação Mundial e Confederação Brasileira de Taekwondo com a 

tolerância de até 5% do limite superior da categoria de peso. 

 

Art. 11º - A tabela de pesos será a seguinte: 

 

Masculino  Feminino  

Até 48 kg Até 44kg 

Até 55 kg Até 49 kg 

Até 63 kg Até 55 kg  

Até 73 kg Até 63 kg 

Acima de 73 Kg Acima de 63 Kg 

 

 

Art. 12º - Do sistema de disputa Poomsae: 

a) Será usado o sistema de corte 
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a) Cada aluno poderá estar inscrito em até 3 eventos.  

Masculino Feminino Misto 

Individual Poomsae 

Reconhecido 

Individual Poomsae 

Reconhecido Dupla (1 masc+1 fem)  

Poomsae Estilo livre 
Individual Poomsae 

Estilo livre 

Individual Poomsae 

Estilo livre 

 

b) No poomsae reconhecido: Serão realizados dois poomsaes dentre os 

obrigatórios em cada fase da competição pré-determinados pelo Diretor Geral 

do Evento (os poomsaes serão divulgados no congresso técnico).  

Poomsaes obrigatórios: Taegeuk (4-8), Koryo a Taebaek 

c) No poomsae estilo livre a música escolhida e o plano de desempenho deverão 

ser entregues no momento do congresso técnico. A performance do atleta 

deverá ter duração de 60seg a 70seg. 

 

Art. 12º - O Coordenador Técnico definido pela Comissão Organizadora será o 
responsável pela direção da competição. 

 

Art. 13º - Os alunos-atletas, ao responderem à chamada na área de inspeção, 
deverão identificar-se ao representante da equipe de arbitragem. 

 

Art. 14º - Classificam-se para o COMBAT/GAMES 2019 o campeão de cada categoria 
de peso na luta e no poomsae o campeão de cada categoria em disputa. 
 
Art. 15º - As Federações deverão encaminhar as inscrições no mapa de inscrição 
próprio do evento anexo neste Regulamento. 
 
Art. 16º - Serão premiados os três primeiros colocados por categoria e as três 
melhores Federações de acordo com a contagem de pontos abaixo: 
 

Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Individual  
(luta e poomsae) 

13 9 7 5 4 3 2 1 

Dupla mista 
(poomsae) 

13 9 7 5 4 3 2 1 

 

a) Em caso de empate na classificação por equipes o critério de desempate fica 

assim definido: 

b) Maior número de campeões 

c) Maior número de vice-campeões 

d) Maior número de atletas inscritos 

e) Sorteio 

 

Art. 17º - Os alunos-atletas deverão receber a premiação de dobok completo ou com o 
agasalho de seu estado. 
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Art. 18º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Taekwondo e pela 
Coordenação Geral, não podendo as resoluções contrariarem as regras oficiais, o 
Regulamento Geral e o Regulamento Específico. 
 
 
Prof.  
CREF Nº  
Coordenador Técnico Geral 
 
Profª.  
CREF  
Coordenadora Geral 

 
 

 


