
2º Open de Taekwondo de Castelo de Paiva 
 

Regulamento da competição 
 

 

 
Organização: 
 

TKDCP – Taekwondo Clube Paivense 

 
Apoio: 
 

Associação Distrital Taekwondo de Aveiro 
Câmara Municipal de Castelo de Paiva 
Federação Portuguesa de Taekwondo 

 
Diretor da Prova: 
 

A definir 

 
Diretor de arbitragem: 
 

Nuno Santos 

 
Local e data: 
 

27 de Setembro de 2014, Sábado 
Pavilhão Municipal de Castelo de Paiva 

 
Programa: 
 

07h45 - Concentração dos Atletas 
08h00 - Pesagens 
09h00 - Final das Pesagens 
09h00 - Reunião de delegados e árbitros 
09h30 - Inicio da Prova 
12h30 - Almoço 
14h00 - Reinicio dos Combates 
19h00 – Encerramento com entrega de prémios 
 

Nota Importante: A entrega de medalhas será feita durante o decorrer da Prova, 
imediatamente a seguir a cada final. 

 
 
 
 
 



2º Open de Taekwondo de Castelo de Paiva 
 

Regulamento da competição 
 

 
Participantes: 
 

Seleções de Clubes 
Seleções Distritais, Regionais e Nacionais 

 
Condições de Participação: 
 

Cada equipa poderá participar com o número de atletas que entender. 
É obrigatória a inscrição de um árbitro por equipa. 

Classes e idades 
 

Este torneio é destinado exclusivamente a atletas das seguintes categorias (M/F): 
Benjamins – nascidos em 2007 e 2008 
Infantis – nascidos em 2005 e 2006 
Juvenis – nascidos em 2003 e 2004 
Cadetes – nascidos em 2000, 2001 e 2002 
 
 

BENJAMINS INFANTIS JUVENIS CADETES 

MASCULINOS  FEMININOS MASCULINOS  FEMININOS MASCULINOS  FEMININOS MASCULINOS  FEMININOS 

 -20 KG  -18 KG  -27 KG  -25 KG  -33 KG  -31 KG  -33 KG  -29 KG 

 -24 KG   -21 KG  -31 KG   -28 KG  -37 KG   -34 KG  -37 KG  -33 KG 

 -28 KG   -24 KG  -35 KG   -31 KG  -41 KG   -37 KG  -41 KG  -37 KG 

 -32 KG  -27 KG  -39 KG  -34 KG  -45 KG  -40 KG  -45 KG  -41 KG 

 -36 KG  -30 KG  -43 KG  -37 KG  -49 KG  -43 KG  -49 KG  -44 KG 

 -40 KG  -40 KG  -47 KG  -41 KG  -53 KG  -46 KG  - 53 KG  -47 KG 

 -45 KG  -37 KG  -52 KG  -46 KG  -58 KG  -50 KG  -57 KG  - 51 KG 

 +45 KG  + 37 KG  +52 KG  +46 KG  +58 KG  + 50 KG  -61 KG  -55 KG 

      
 -65 KG  -59 KG 

      
 +65 KG  +59 KG 

 
 
NOTA: Todos os pesos foram escolhidos para preservar a integridade física dos atletas, 
nas classes de Benjamins, Infantis e Juvenis, mas, conforme as inscrições, poderão 
existir atletas agrupados em escalões de pesos diferentes ao exposto, para que possam 
combater o maior número de atletas possível, mantendo sempre as idades. As 
inscrições para os escalões acima mencionados, têm de possuir inscrito o peso e idade 
exacto do atleta, para que em caso de necessidade de reagrupamento, o possamos 
fazer de forma coerente. 
Não haverá alterações de pesos nem categorias no dia da prova, excepto por erro da 
organização. 



2º Open de Taekwondo de Castelo de Paiva 
 

Regulamento da competição 
 

 
 
 
 

 

Inscrições 
 

Taxa inscrição: 
até ao dia 2012-09-14 

Benjamins, Infantis e Juvenis - 8€ 

Cadetes - 10€ 
 
De dia 2012-09-15 a 2012-09-20, as inscrições passam para 15€, depois desta 
data não se aceitam inscrições. 

 
As inscrições deverão ser enviadas por e-mail e em ficheiro Excel para 
taekwondopaivense@gmail.com 
 
Pagamentos por transferência bancária: NIB: 0045 1345 40263758704 62 
 

Só poderão inscrever 2 atletas por peso e categoria (cada clube poderá inscrever mais 
do que uma equipa) 
 
Inscrições limitadas a 300 atletas no total 

 
Sorteio 
 

Dia 2012-09-22,  na Rua Principal, Edifício do Centro Cívico 4550-507 Pedorido - 
Castelo de Paiva, pelas 19h00 
 

 
Condições de participação 
 

São permitidas todas as graduações. 
Cada equipa tem, deve inscrever um árbitro para participar na prova. 
A selecção dos árbitros será feita pelo director da arbitragem dando preferência a 
árbitros federativos. 
 
 
TODOS OS ATLETAS DEVERÃO SER PORTADORES DO B.I. ou CARTÃO 
DE CIDADÃO NO DIA DA PROVA 
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Regras de competição 
 

Benjamins, Infantis e Juvenis: 
 
As regras serão as da WTF em vigor, com excepção de: 

- Técnicas a cabeça que não serão autorizadas nestas categorias. 
- Nestas categorias, em qualquer altura do combate houver uma diferença pontual de 
12 pontos, termina o combate. 
- Vídeo replay (não estará disponível) 
- Coletes electrónicos (serão usados coletes normais) 
 
Cadetes: 
 
As regras serão as da WTF em vigor, usando coletes eletrónicos da marca 
Daedo, sendo da inteira responsabilidade do atleta trazer o devido 
protector de pé electrónico. 

- Vídeo replay disponível. 
 
Os combates terão a seguinte duração: 

* Benjamins e Infantil: 2 round de 1min e 30seg com 30s intervalo 
* Juvenil: 2 round de 2min com 1min intervalo 
* Cadetes: 3 round de 2min com 1min intervalo 
*Sujeito a alterações 

 
Todos os treinadores presentes no ringue com os atletas, deverão usar fato de treino e 
sapatilhas. 
Todos os atletas deverão trazer protecções adequadas ao seu tamanho apresentando-
se na inspecção. 
No dia da prova, dentro da área dos ringues, apenas serão permitidos os atletas cujo 
combate seja o seguinte. 
 

 
Protestos 
 

Só serão aceites protestos por escrito e com uma caução de 50€, no prazo máximo de 
10min após o términus do combate e por escrito. 
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Prémios 
 

1º lugar individual --- 1 medalha 
2º lugar individual --- 1 medalha 
3º lugar individual --- 1 medalha 
3º lugar individual --- 1 medalha 
 
1º lugar por equipas ---- 1 taça 
2º lugar por equipas ---- 1 taça 
3º lugar por equipas ---- 1 taça 
 

 
 
 

Pontuação Por Equipas 

 

Maior número de pontos individuais, na qual só conta para pontuação os atletas que 
tenham feito no mínimo um combate, no caso de empate ganha a equipa que tenha o 
maior número 1ºs lugares e assim sucessivamente, se mesmo assim prevalecer o 
empate, ganha a equipa com menor média de idades. 
 
- Por cada 1ºlugar – 7 pontos 
- Por cada 2ºlugar – 3pontos 
- Por cada 3ºlugar – 1ponto 
 
NOTA FINAL: O atraso, erros de inscrição de atletas, reprovação na 
pesagem, das equipas participantes, leva a não participação no evento, 
sem devolução das verbas despendidas em inscrições ou outros. 

 
 

Contactos 
 

 
Cristiano Ferreira Tel.: 912343422 
taekwondopaivense@gmail.com 

 
 


