REGULAMENTO
TAEKWONDO

REGULAMENTO ESPECÍFICO - TAEKWONDO

Art. 1º - As competições de Taekwondo do Minas Esportiva/ Jogos do Interior de Minas
obedecerão as regras oficiais da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais,
observando-se as adaptações deste Regulamento.

Art. 2º - Cada município poderá participar com até 3 (três) atletas em cada categoria de
peso, conforme quadro abaixo, respeitando o disposto no Artigo 27º do Regulamento
Geral.
Parágrafo único - Somente serão realizadas competições nas categorias que reunirem
no mínimo 2 (dois) concorrentes.

Art. 3º - Não será permitida a atuação de árbitros, juízes e mestres nas lutas e nas
eliminatórias do Poon-sê que sejam do mesmo município dos atletas participantes,
conforme determinação da WTF.
Art. 4º - De acordo com o artigo 45º do Regulamento Geral, os técnicos e os auxiliares
técnicos das equipes participantes do Minas Esportiva/Jogos do Interior de Minas, para
exercerem suas funções, deverão apresentar a cédula de Identidade Profissional
expedida por órgãos oficiais reconhecidos pela legislação federal.

Art. 5º - Os municípios participantes deverão entregar, antes da competição, a relação
dos atletas, especificando o GUB/DAN (faixa) e a categoria de peso em que cada atleta
irá disputar.

Art. 6º - Pesagem
a) As pesagens (conferências) serão realizadas em local previamente informado pela
Comissão Organizadora.
b) No recinto da pesagem, somente poderão estar presentes:
_ os credenciados pela Comissão Organizadora;
_ a Comissão de Pesagem;
_ os taekwondistas credenciados;
_ os responsáveis técnicos (um de cada município) devidamente credenciados.
§ 1º - O atleta só poderá competir na categoria de peso em que foi confirmado durante a
reunião técnica, sendo que após a pesagem geral, o atleta que não se apresentar dentro
do limite mínimo/máximo da categoria em que foi inscrito, estará automaticamente
desclassificado.

§ 2º - Após o encerramento da reunião técnica, não será aceita nenhuma alteração na
inscrição dos municípios.
§ 3º - Os atletas deverão pesar de sunga (masculino) ou collant (feminino), ou de corpo
nu, não havendo tolerância de peso.

Art. 7º - Serão válidas as técnicas de Kerogui (Luta) e Poon-sê (Movimentos).
Art. 8º - O tempo previsto para o combate será de:
8º GUB à 3º GUB - 2 rounds de 1,30 minutos com 1,0 minuto de intervalo;
2º GUB à faixa preta - 3 rounds de 2,0 minutos com 1,0 minuto de intervalo.
Será obrigatório o uso de protetores de cabeça, tórax, antebraços, genital, caneleira, além
de protetor bucal e luva para a categoria disputada por atletas faixa preta.
Poon-sê: O candidato deverá executar os movimentos específicos de sua graduação,
podendo o avaliador solicitar a execução de mais um Poon-sê.

Art. 9º - Não será permitido o chute no rosto nas categorias de faixas coloridas.
Art. 10º - O termo de responsabilidade dos atletas é de responsabilidade de cada
município e caso solicitado deve ser apresentado juntamente com atestado médico e
documento de identidade. O termo de responsabilidade deve ser assinado pelos pais ou
responsável legal, no caso de atleta menor.

Art. 11º - O sistema de apuração será de eliminatória simples.

Art. 12º - A classificação geral e a definição do município campeão na modalidade serão
feitas pela soma dos pontos obtidos pelos seus atletas nas respectivas modalidades e
naipe, conforme quadro abaixo.

1º LUGAR

13 PONTOS

5º LUGAR

04 PONTOS

2º LUGAR

09 PONTOS

6º LUGAR

03 PONTOS

3º LUGAR

07 PONTOS

7º LUGAR

02 PONTOS

4º LUGAR

05 PONTOS

8º LUGAR

01 PONTO

Parágrafo único - Para a classificação geral final, a pontuação será feita conforme
estabelecido no Artigo 74º do Regulamento Geral.
Art. 13º - As competições da categoria Kerogui serão realizadas nos naipes masculino e
feminino nas seguintes categorias de faixa de 2º GUB à FAIXA PRETA, sexo e peso:

De 2º GUB à FAIXA PRETA
Feminino
Masculino
Até 49 Kg
Até 58 Kg
De 49 a 57 Kg
De 58 a 68 Kg
De 57 a 67 Kg
De 68 a 80 Kg
Acima de 67 Kg
Acima de 80 Kg

Art. 14º - As competições da categoria Kerogui serão realizadas nos naipes masculino e
feminino nas seguintes categorias de faixa de 8º GUB à 3º GUB sexo e peso:

De 8º GUB à 3º GUB
Feminino
Masculino
Até 49 Kg
Até 58 Kg
De 49 a 57 Kg
De 58 a 68 Kg
De 57 a 67 Kg
De 68 a 74 Kg
De 67 a 73 Kg
Acima 74 de 80 Kg
Acima de 73 Kg
Acima de 80 Kg

Art. 15º - As competições da categoria Poon-sê serão realizadas nos naipes masculino e
feminino nas seguintes categorias de faixa:

POON-SÊ
Feminino
De 6º GUB a 3º GUB
De 2º GUB á Faixa Preta (Dan)

Masculino
De 6º GUB a 3º GUB
De 2º GUB á Faixa Preta (Dan)

Art. 16º - Os atletas classificados até o 3º colocado terão os pontos validados no ranking
da FTEMG, conforme previsto no “Regulamento do Campeonato Mineiro”.

Art. 17º - Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora.

Comissão Organizadora do
Minas Esportiva/Jogos do Interior de Minas 2018
Secretaria de Estado de Esportes

