FALCÕES TKD – Filiada a Federação de Taekwondo de Minas Gerais - FTKDMG.
CNPJ: 15.917.653/0001-07 - (31) 98828 2760

Convidamos você e sua equipe para participar da 5º Copa Integração de
Taekwondo.
Este Evento tem como objetivo reunir academias, projetos sociais,
escolas, alunos e professores aumentando a integração entre os mesmos e
também conscientizar toda a comunidade a importância da prática de atividade
física e ao ato solidário.
Conto com a presença e a colaboração de todos vocês e antecipamos
agradecimentos.
Cordialmente,
Mestre Adriano Bruno “SORRISO”
Faixa Preta 5º Dan
KYORUGUI:

Individual

Data/ Local

Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte/MG
Alameda Falcatras, 505 - São Luiz (Pampulha).

Realização
Contatos e Inscrições:

Falcões Team
Me. Adriano Bruno (31) 9 8513-0907
Prof. Diego de Oliveira (31) 9 8828-2760
E-Mail: sorriso.falcoes@gmail.com / diegopstbh@gmail.com

Inscrição e taxas:
Até 19 de Novembro
20 a 26 de Novembro - prazo final
-

Kyorugui/TKD dance:
R$ 30,00
R$ 40,00

Técnico:
R$ 10,00
R$ 10,00

O formulário de inscrição deverá ser enviado a organização, rigorosamente, até 26 de
Novembro juntamente com o comprovante de depósito/transferência.
Limite de 300 atletas.

Não haverá alteração da inscrição no dia do evento, o prazo será até o
congresso técnico dia 30 de Novembro as 19:00(mesmo local da
competição)
DADOS PARA PAGAMENTO:
Favorecido: Diego de Oliveira
Banco: Caixa – Agência 0681- Conta poupança: 01611-5 Op: 013
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Congresso técnico – É importante a participação de todas as equipes podendo ser representadas
por no máximo 3 (três) responsáveis.
Será realizado o casamento de lutas para atletas W.O e cada equipe deverá apresentar o
termo de responsabilidade. Todas as definições acerca de arbitragem serão acordadas
pelos representantes. 30 de Novembro as 19:00.

Entrada:
Será cobrada uma doação de brinquedo para entrada no evento. Facultativo a todos os
atletas competidores e técnicos. Todos os brinquedos serão entregues a crianças carentes na
semana do Natal.

Premiação:
Medalhas para todos os atletas e troféus para as equipes.
.

Técnico:
A equipe deve ter obrigatoriamente um técnico (traje esporte fino ou esportivo) e estar com
identificação de técnico credenciado e autorizado pela organização. Não será permitida utilização de
bermudas e doboks.

Pesagem:
Haverá apenas em situações em que ocorra discrepância nas características físicas ou por
solicitação do técnico adversário, sendo que o profissional por enviar as inscrições ficará
responsável pela eliminação do seu atleta caso ocorra fraude acerca de graduação, idade e peso.

Equipamentos:
É de responsabilidade de cada atleta participante dessas categorias o uso dos seguintes
equipamentos de proteção individual: protetor de cabeça, bucal antebraço, luva, caneleira e protetor
genital. A organização do evento disponibilizará os coletes eletrônicos e meias para a categoria
cadete, juvenil e adulto.
Nas categorias Fraldinha e Mirim, cada atleta deverá trazer também o protetor de tórax.

Cronograma:
08:30 – Chegada das delegações.
09:00 – Entrada das delegações e cerimônia oficial de abertura com apresentações.
09:30 – Chamada dos atletas na categoria Fraldinha, Mirim e TKD Dance.
10:30 – Chamada dos atletas na categoria Infantil, Cadete e Juvenil.
11:30 – Chamada dos atletas na categoria Adulto e Master.
12:45 – Entrega de premiações e homenagens.
13:00 – Encerramento.
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KYORUGUI: Regras de competição da WTF - COLETES ELETRÔNICOS
- Os atletas terão apenas uma luta final, todos receberão medalhas. Caso ocorra número ímpar de
atletas por categoria, poderá ocorrer uma chave com três atletas.
- Chute na cabeça só será válido nas categorias Juvenil e adulto de 2º Gub a faixa preta.
- Fraldinha e Mirim: 2 Round de 45 seg. Com 15 seg. de intervalo. (SEM CONTATO)
- Infantil: 2 Round de 1 min com 30 seg. de intervalo.
- Juvenil, máster (todas as faixas) e adulto até 3º Gub: 2 rounds de 1,30 min com 0,30 seg. de
intervalo.
- Adulto a partir do 2º Gub: 2 rounds de 2 min com 45 seg de intervalo.
IDADE E PESO:

Fraldinha
Mirim
Infantil
Cadete
Juvenil
Adulto
Master

Fraldinha
Mirim
Infantil
Cadete
Juvenil
Adulto
Máster

Até 6 anos
De 7 a 8 anos.
De 9 a 11 anos
De 12 a 14 anos.
De 15 a 17 anos.
De 18 a 30 anos.
Acima de 30 anos.

Masc. e Fem.
Masc. e Fem.
Masc. e Fem.
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino

16kg, 18kg, 20kg, 22kg, 24kg, 26kg, 28kg, 30kg, acima de 30kg
22kg, 24kg, 26kg, 28kg, 30kg, 32kg, 34kg, 36kg, 39kg, acima de 39kg.
30kg, 32kg, 34kg, 36kg, 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 52kg, acima de 52kg.
33kg, 37kg, 41kg, 45kg, 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 65kg, acima de 65kg.
29kg, 33kg, 37kg, 41kg, 44kg, 47kg, 51kg, 55kg, 59kg, acima de 59kg.
45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 59kg, 63kg, 68kg, 73kg, 78kg, acima de 78kg.
42kg, 44kg, 46kg, 49kg, 52kg, 55kg, 59kg, 63kg, 68kg, acima de 68kg.
54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg, acima de 87kg
46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg, acima de 73kg.
58kg, 68 kg, 80kg e acima de 80kg.
Máster: 49kg, 57 kg, 67kg e acima de 73kg.
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TAEKWON DANCE: Composição mínima de 2 atletas.
- Cada equipe deverá trazer a música em MP3 em Pen drive, CD ou enviar para email de inscrição.
- O tempo máximo da apresentação será de 5 minutos.
- Todos os atletas receberão medalhas.
- Apenas a equipe campeã receberá premiação por equipe.
Para a atribuição da nota final as equipes serão avaliadas em 7(sete) critérios:
Cada critério será composto por uma avaliação de 0 a 10 pontos.
1- Execução:
Técnica do movimento;
Ajustamento música/movimento - os movimentos e a expressão corporal e facial devem ser
compatíveis com o estilo da música. (respeitar a estrutura musical, o movimento deve ser variado e
sofrer alternâncias de ritmo, sempre compatíveis com a música).
2- Sincronismo:
Homogeneidade técnica entre os elementos do grupo e a boa distribuição dos elementos no espaço
durante as diferentes formações.

3- Variações de formação:
Transições e formações coordenadas. Podem ser utilizadas: uma estrutura simples (todos os
elementos executam a mesma sequência de exercícios) ou estrutura complexa (grupo divide-se em
subgrupos que executam sequências diferentes, mas coordenadas entre si).
4- Exploração do espaço:
Aproveitamento do espaço, com movimentações em diferentes direções e de forma coordenada.

5- Intensidade da coreografia:
Dificuldade que a mesma apresenta (ter em conta o conjunto dos critérios descritos anteriormente).
6- Originalidade / criatividade.

7- Apresentação:
O equipamento (roupa, acessórios e pintura) deve ter uma aparência e estética atrativa e original
adequada ao estilo de dança apresentada.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE – POR EQUIPE

Eu_______________________________________________________________________
_____, na qualidade de responsável pela equipe _____________________________________,
participante da V Copa Integração de Taekwondo 2017, declaro que os integrantes são responsáveis
pela própria integridade física, isentando os organizadores, organização, entidades, patrocinadores e
demais membros do torneio, de toda e qualquer responsabilidade por acidentes que venham a nos
ocorrer, como aos demais competidores, dentro das atividades do evento. Declaramos ainda,
compreender que o Taekwondo é uma modalidade de combate, que impõe contato físico e que por
isto há risco de acidentes. Estamos cientes em atender às regras da competição, concernentes ao
esporte.

Por fim, me declaro ciente de que se houver algum impedimento médico ou físico para
participação na competição dos meus atletas, devo levar tal fato ao conhecimento dos organizadores
e não permitir a participação do atleta que se encontrar em tal situação. Caso não seja comunicada a
real condição física dos atletas envolvidos, estarei assumindo todos os riscos inerentes aos meus
atos. Todos os atletas estão outorgando todos os direitos de divulgação sobre imagem (TV, Jornais,
Revistas e etc.,) para divulgações a ser feitas a qualquer tempo, deste evento, sem nenhuma
compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto qualquer outra permissão verbal ou por
escrito.

_____/____________________/2017 ________________________ ____________________
Data
Nome do Técnico
RG n.o.
______________________________________________________________
Assinatura do Técnico
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TERMO DE RESPONSABILIDADE – POR ATLETA (menor de 18 anos)

Eu, ____________________________________________________ (responsável legal),
autorizo o (a) aluno (a) _______________________________________________________ a
participar da V Copa Integração de Taekwondo 2017, a ser realizada no Colégio Santa Marcelina,
(Alameda Falcatras, 505 - São Luiz (Pampulha).Belo Horizonte/MG). Domingo, 03/12/17. Autorizo
também o uso de sua participação em imagem ou vídeo em eventuais aparições nas mídias sociais
e sites vinculados ao evento ou por eventual emissora, revista ou jornal (impresso ou da web).

Data: ______/______/2017.
Nome(legível) do responsável legal: _______________________________________
Assinatura do Responsável Legal: _______________________________
RG. ________________________________
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