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 1º Organização  
Associação Distrital de Taekwondo de Aveiro 
TKDCP - Taekwondo Clube Paivense 

 
2º Data da Competição  

16 de Dezembro de 2011  
 
3º Local da Competição  

Pavilhão Municipal do Couto Mineiro do Pejão (Raiva - Castelo de Paiva) 
Rua da Portela, 4550 Castelo de Paiva 
 

http://goo.gl/maps/n3LWw 

 
 
4º Programa  
 

DIRIGENTES / TREINADORES / ATLETAS / ÁRBITROS 
Hora  Actividade  
08h30  Chegada dos participantes 
09h00  Início das Pesagens 
10h00  Términos das Pesagens 
10h00  Reunião de Delegados 
10h00  Reunião de árbitros 
10h30  Início da competição 
12h30  Intervalo para almoço 
13h30  Recomeço da competição 
15h30  Demonstração 
19h00  Fim dos combates 
19h00  Entrega de prémios 
20h00  Encerramento dos trabalhos 
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5º Inscrições  

Inscrições deverão ser realizadas, em ficha anexa e enviadas por email para 
adtkdaveiro@hotmail.com - Pede-se o favor a todos os clubes que ao fazerem o envio do email, 
peçam um recibo de leitura. Deste modo evitamos possíveis enganos ou falhas na recepção. 

Os comprovativos dos pagamentos devem também ser enviados para o endereço acima indicado. 
 
Prazos limite para recepção de inscrições (acompanhada do respectivo valor de inscrição pago 

por transferência bancária, para o NIB - 0035 0225 00033163430 40 - Caixa Geral de Depósitos): 
 
Prazo limite - até às 23h59 de dia 07 de Dezembro de 2012  
Valor de inscrição de cada atleta – 7,00€ 
 
Valor de inscrição de cada atleta é por cada categoria (não havendo direito a qualquer 

reembolso, por falta às provas, por eliminação de peso, desclassificação ou desistência). 
 
Os atletas podem-se inscrever em diferentes categorias desde que estejam dentro dos limites de 

idade, de nacionalidade portuguesa regularmente inscritos na ADTA. 
 
Graduação Mínima – 8º Kup 

 
 
 
6º Sorteio  

O sorteio terá lugar na Associação Distrital de Taekwondo de Aveiro, Rua Principal, Edifício do 
Centro Cívico, 4550-507 Pedorido, Castelo de Paiva,  no dia 08 de Dezembro de 2011, às 14h00. 
Caso não estejam presentes todos os delegados das equipas inscritas, o mesmo realizar-se-á 30 
minutos mais tarde, independentemente do número de delegados presentes.  

 
No dia da prova, não serão distribuídas as árvores de combates. 

Cada clube deve levar a sua, se quiser consultar, pois estas serão distribuídas por email, pelo menos 
um dia antes da prova. 
 
 
 
7º Condições de Participação  

Este torneio é destinado exclusivamente a atletas das seguintes categorias (M/F):  
                        Cadetes, Juniores, Sub21 e Seniores, com a situação regularizada na ADTA para a época 
desportiva 2012/2013  
 
 Cadetes – nascidos em 1999, 2000 e 2001 
 Juniores – nascidos em 1999, 1998, 1997, 1996 
            18-21 - nascidos em 1997, 1996, 1995, 1994, 1993 e 1992 
 Seniores – nascidos antes de 1997 
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8º Categorias de pesos para combates  

As categorias serão as que estão em vigor no regulamento de arbitragem da FPT. 
 
 

 
 
 
 
9º Pesagens  

Todos os atletas que, no momento da pesagem, acusem peso superior ou inferior ao permitido 
pela categoria, identificado na ficha de inscrição, serão eliminados.  

Serão eliminados também, todos os atletas que não compareçam às pesagens (quando 
chamados). 

 
 

 
10º Regras da competição (combates)  

As regras da competição, serão as que estão em vigor na WTF (com coletes eletrónicos  da 
marca Daedo e com vídeo replay).  

 
É da responsabilidade de cada atleta/clube a aquisição do respetivo protetor do pé (E-FOOT 

PROTECTOR), sem o qual não poderão competir. 
 
Os combates terão a duração de 3 (três) assaltos, de 2 (dois) minutos cada, com 1 (um) minuto 

de intervalo entre cada assalto.  
 
11º Atribuição de Prémios  
Individuais  

1º lugar - Medalha  
2º lugar - Medalha  
3º lugar - Medalha  

Equipas (absoluto)  
1º lugar – Troféu  
2º lugar - Troféu 
3º lugar – Troféu 
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12º Classificação e Pontuação  

Para a classificação por equipas, utiliza-se a seguinte conversão das classificações individuais:  
• 1º lugar = 7 pontos  
• 2º lugar = 3 pontos  
• 3º lugar = 1 pontos  

 
Por cada combate ganho = 1 ponto (para os atletas que atingirem o pódio)  
 
É considerado vencedor absoluto, por equipas, aquele que no final da competição, obtenha o 

maior número de pontos no somatório dos masculinos + femininos.  
 
Só pontuam os atletas que tenham competido, bem como, os que compareçam no ringue. 

Exceptuam-se os casos que tenham sido dispensados dessa comparência pelo Diretor da Prova, após 
notificação à mesa central. 

 
Caso o atleta não tenha pelo menos um oponente, na categoria, não pontuará para a equipa.  

 
13º Desempates  

Em caso de igualdade pontual, é considerada vencedora a equipa que:  
1. Tenha obtido maior número de 1ºs lugares  
2. Tenha obtido maior número de 2ºs lugares  
3. Tenha obtido maior número de 3ºs lugares  

Se ainda subsistir o empate, será considerada vencedora a equipa com média de idades mais baixa.  
 
14º Diversos  

1. Todo e qualquer acidente que possa ocorrer, a atletas, treinadores, dirigentes ou árbitros, será 
da inteira responsabilidade das escolas, clubes ou público, declinando a organização qualquer 
responsabilidade. No entanto, a organização providenciará uma ambulância e primeiros socorros.  

2. É obrigatório nos combates, o uso de equipamento de protecção de acordo com os normativos 
em vigor da WTF. Todo o equipamento será fornecido pelas próprias equipas, tendo este que 
obedecer às normas regulamentares da WTF.  

3. Durante a competição, se o árbitro verificar qualquer anomalia no equipamento, não 
autorizará a realização do combate, ordenando a substituição do mesmo. Caso o atleta se recuse, 
será desclassificado.  

4. No ato da pesagem é obrigatório a apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão de 
Cidadão. Não são aceites fotocópias. O cartão da FPT poderá ser considerado. 

5. Os protestos só poderão ser apresentados por escrito, através dos delegados de equipa, 
devidamente credenciados, antes do início do combate seguinte, mediante o depósito de 50,00€ 
que serão devolvidos caso o protesto seja procedente.  

6. Podem as escolas ou clubes apresentar a bandeira da colectividade/clube.  
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7. As despesas de equipamento, deslocação, alojamento, alimentação e transporte de atletas ou 
outros elementos, serão responsabilidade das escolas ou clubes que as exerçam.  

8. Qualquer alteração a este regulamento, será discutido em reunião de Delegados, ficando 
salvaguardado o direito de decisão da organização.  

9. Cada equipa poderá inscrever dois atletas por categoria. No entanto, a escola ou clube poderá 
formar uma segunda equipa com a mesma designação base, para que mais atletas possam 
participar na competição.  

10. Apenas serão aceites inscrições de atletas com a sua situação regularizada perante a 
Associação Distrital de Taekwondo de Aveiro, pertencentes a clubes devidamente inscritos na 
referida Associação, para a época desportiva 2012/2013.  

11. Qualquer situação que ocorra e não esteja prevista neste regulamento ou em outros acima 
indicados, será deliberada pela organização da competição. 

 
A Organização:  
Associação Distrital de Taekwondo de Aveiro e TKDCP - Taekwondo Clube Paivense  


