
 

 
 

14º Copa Open Palestra Esporte de Taekwondo  
 

Maior Evento do Interior Paulista!! 

 
Realização: Taekwondo Rio Preto Palestra E. C. 

Apoio:  Secretária Municipal Esporte e Lazer 

Organização: Mestre: João Cleyber  

  E-mail: copaopenpalestratkd@taekwondobr.com.br 

  Tele/Fax: (17) 3016-8038 ou  98816-3711 (Oi) falar c/ Mestre João Cleyber.  

 

Data:   17 de Novembro de 2013. 

Horário: 07:00 as 18:00hs 

Local:   Rua General Glicério 2500 Centro. (Ginásio do Palestra E. C) – São José do Rio Preto - SP 

  

Regras e Sistema: As regras de WTF. Sistema de eliminatória simples. 

Inscrição:  Serão aceitas somente inscrições por academias pelo site: , as inscrições ONLINE, já esta 
sendo utilizada desde 2008, no sentido de facilitar e proporcionar mais rapidez para os 
organizadores. 

    Até o dia 13/11 (Quarta Feira) às 16:00 hrs.  Inscrições com comprovante de deposito via Fax ou 
Email. 

 Kyorugui: R$ 40,00 (Quarenta reais) 

 Poom-se: R$ 30,00 (Trinta reais),  
 Kyorugui + Poom-se: R$ 60,00( Sessenta reais ). 

 Inscrição de TÉCNICO: R$ 25,00 (Incluso camiseta de técnico obrigatória) por técnico. 

Confirmação da Inscrição:  
Confira a sua inscrição, correções até 16:00 horas do dia 13/11 (Quarta Feira) , caso haja erro por parte do 
inscrito será acrescida uma taxa de R$ 20.00 (vinte reais).  
Após confecção das chaves as mesmas não serão alteradas. 

Forma de pagamento: O pagamento deverá ser efetuado via DEPÓSITO BANCÁRIO    

  Bradesco:- Ag: 023   C/C: 110564 - 7  Nome: João Cleyber de Moraes Makhoul 

Atletas:  Todos os atletas devem  apresentar o termo de responsabilidade assinado, e menor de idade deve ser 
assinado pelo Responsável Legal. 

Pesagem:  Será obrigatório á apresentação de RG ou Carteira de Graduação da entidade filiada na pesagem (Favor 
evite constrangimentos). 

Informativo:  Só será válido chute na cabeça nas categorias Adulto de 2º a 1ºGub e Juvenil e Adulto faixa preta. 

Tempo de Infantil:  2 rounds de 1 minuto e 30 segundos 
Luta:  Juvenil e Adulto Colorido 2 rounds de 2 minutos 
  Final de Juvenil e Adulto, Faixa Preta:  3 rounds de 2 minutos 

Premiação:  Medalha para 1ºLugar, 2º Lugar e 3º lugar e  W.O.  
Entrega da medalha será feita logo após o final de cada categoria (sistema Mata - Mata) -   
3º colocado deve estar presente na quadra (não haverá premiação individual). 

Premiação por Equipe: Troféu 1º ao 3º lugar (Entrega no final do evento) OBS: Contagem geral somente       
Kyorugui, por medalhas de ouro ( empate prata, bronze e numero maior de medalhas).   

   

Sorteio:  Brindes Especiais Exemplo: Bicicleta, TV, Celular, acessórios de Taekwondo.             

Arbitragem: O árbitro deverá trajar (camiseta POLO VERMELHA) sem estampa, calça preta e sapatilha / tênis 
BRANCA). Toda arbitragem receberá um colete de (JUIZ) para ser usado no evento é Indispensável o traje da 
arbitragem (Favor evite constrangimentos). Presença no Ginásio impreterivelmente as 7:30 am.  
 Remuneração R$ 30,00 (Trinta Reais)- lateral e R$ 50,00 (Cinquenta Reais) - central. + almoço no restaurante 
do clube. 

Importante: As academias deverão apresentar um (01) árbitro Lateral será obrigatório. O árbitro deverá trajar (Camiseta 
Vermelha sem estampa, calça preta e sapatilha / tênis BRANCA). Indispensável o traje da arbitragem (Favor evite 
constrangimentos). 

 

 



 

 

1º) Academia indicar arbitro(s) até 13/11 (Quarta Feira) por Email: copaopenpalestratkd@taekwondobr.com.br 

 2º) A lista de árbitros convocados pelo Diretor de Arbitragem no dia 14/11 (quinta-feira) será divulgada no  Site: 
www.taekwondobr.com.br 

 

Técnicos: Os técnicos só poderão entrar nas quadras portando a camisa oficial de técnico do EVENTO, Favor evite 
constrangimentos. É proibido emprestar sua camiseta. Favor informar quantidade de Técnicos e tamanho da camiseta 
(M), (G) ou (GG) com antecedência pelo Email:   copaopenpalestratkd@taekwondobr.com.br , somente depois que efetuar 
pagamento. 

 Ter próprio Spray analgésico e bolsa de gelo além de toalha de rosto e água. 

 

Comissão de ética e disciplina: Será definida no dia as 07:00 no congresso técnico. 

Recurso: O recurso só será válido por escrito e vídeo pagando taxa de R$250,00 como rege o regulamento de 
competição. O reclamante terá maior atenção e atendimentos da Comissão de ética. 

Dobok e Protetores: Os atletas de todas as categorias deverão trazer seu próprio material de competição (protetor de 
cabeça, tronco, genital, antebraço, caneleira e luva), Faixas Coloridas, somente dobok gola branca. 

Mirim: Nascidos entre 2003 e 2005 (de 06 a 08 anos).   Luta Casada. 

Infantil: Nascidos entre 1995 e 1999 (de 09 a 13 anos). 

Juvenil: Nascidos entre 1991 e 1994 (de 14 a 17 anos). 

Adulto: Nascidos entre 1990 e 1980 (de 18 a 31 anos). 
Master: (acima de 31 anos).                                                        Luta Casada. 
 
Atenção: Categorias MIrin e Master será confeccionado as chaves no dia. 
 

 
                      CAMPEONATO DE POOM-SE  

O atleta deverá escolher o poom-se de sua graduação e sua divisão de idade. 

         Infantil 
8º Gub – 7º Gub;  
6º Gub – 5º Gub;    
4º Gub – 3º Gub;    
2º Gub – 1º Gub;    
1º Poom acima.      

    Juvenil e Adulto  
8º Gub – 7º Gub;  
6º Gub – 5º Gub;    
4º Gub – 3º Gub;    
2º Gub – 1º Gub;    
1º Poom acima.      

CAMPEONATO DE KYORUGUI DIVISÕES (por Idade e Graduação)  
Infantil – Masc. e Fem.  
     (9-13 anos) 
8º Gub até 5º Gub:    
4º Gub até 1º Gub:    
 

Juvenil – Masc. e 
Fem.  
     (14-17 anos) 
8º Gub até 5º Gub:    
4º Gub até 1º Gub:    
1º Dan acima:             

Adulto – Masc. e Fem.   
     ( 18- 28 anos) 
8º Gub até 5º Gub:     
4º Gub até 1º Gub:     
1º Dan acima:             

CATEGORIAS (por Peso)  
Infantil  Juvenil Adulto 

Cat. Masc e Fem Cat. Masc Cat. Fem Cat. Masc Cat. Fem 
- 30 kg - 45 kg - 42 kg - 54 kg - 47 kg 
- 32 kg - 48 kg - 44 kg - 58 kg - 51 kg 
- 34 kg - 51 kg - 46 kg - 62 kg - 55 kg 
- 36 kg - 55 kg - 49 kg - 67 kg - 59 kg 
- 39 kg - 59 kg - 52 kg - 72 kg - 63 kg 
- 42 kg - 63 kg - 55 kg - 78 kg - 67 kg 
- 45 kg - 68 kg - 59 kg - 84 kg - 72 kg 
- 48 kg - 73 kg - 63 kg + 84 kg + 72 kg 
- 52 kg - 78 kg - 68 kg 
+ 52 kg + 78 kg + 68 kg 

PROGRAMAÇÃO 
    13/11 (Quarta - feira): Enviar a lista de árbitros para o diretor de arbitragem copaopenpalestratkd@taekwondobr.com.br 
    13/11 (Quarta - feria) até 16:00 h: Encerramento de Inscrição.  
    13/11 (Quarta Feira) ) até 18:00 h: Encerramento de solicitação das alterações. 

14/11 (Quinta-feira): Pré-convocação de árbitros (disponível no site: www.taekwondobr.com.br ). 
   17/11 (Domingo): 14ª Copa Open Palestra de Taekwondo 
    07:30: Congresso técnico e dos delegados e Reunião dos Árbitros e da Equipe Organizadora. 

07:00 as 08:00: Pesagem dos atletas na categoria por academia (horário de encerramento será rigoroso). 
08:30 : Campeonato de Poom-se Infantil, Junior, Adulto  
09:00: Inicio da Competição de Kyorugui (Infantil) 
11:30: Inicio de lutas dos atletas, Junior, adulto (Coloridas e Máster). 
18:00: Encerramento e entrega de Premiação por Equipe. 



 

 
  

 

Pedimos colaboração dos Técnicos e Atletas de cumprimento dos horários de chegada e da pesagem. 

 

 

  ACADEMIA: ________________________________ Assinatura do Resp.________________________ 

 

NOME COMPLETO 
Somente digitado ou em letra de forma Peso 

 
GUB 

 
Categoria Idade 

Termo de 
responsabilidade 
Ler e Assinar (se for 

menor, assinado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 XXX  XXXXX Arbitro Lateral (   ) Central (   ) 

 XXX  XXXXX Arbitro Lateral (   ) Central (   ) 

 XXX  XXXXX técnico  
1 – Preencha todos os campos em letra de forma e leia o Termo de Responsabilidade, o responsável 

deverá assinar se o atleta for menor de 18 anos. 
2 – A organização não se responsabiliza pela falta de informação na ficha. No campo de Poom-se, Luta colocar 

somente conforme oficio. 
3 - Taxas pagas não serão devolvidas. Não poderá alterar ou transferir inscrição dos atletas. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 Eu ou responsável pelo competidor menor, declaro que, ao inscrever-me na 14º Copa Open Palestra de 
Taekwondo, tenho conhecimento e respeitarei as regras de competição, sou inteiramente responsável pela minha 
integridade física, isentando os organizadores, entidades, patrocinadores e demais membros do torneio, de toda e 
qualquer responsabilidade por acidentes que venham me ocorrer, dentro do evento e nos transportes.  Declaro ainda, 
compreender que o Taekwondo é um esporte de combate, que impõe alto contato físico e que por isto há riscos de 
acidentes.  Estamos cientes em atender às regras da competição, concernentes ao esporte. 
 Por fim, declaro-me ciente de que se houver algum impedimento médico ou físico para participação na 
competição, levarei tal fato ao conhecimento dos organizadores e abandonarei a competição.  Caso não comunique a 
minha real condição física, estarei assumindo todos os riscos inerentes aos meus atos.  Também, estou outorgando 
todos os direitos de divulgação sobre nossa imagem para divulgações (TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartaz e etc.,) a 
ser feitas a qualquer tempo deste evento, organizadoras, entidades e patrocinadores sem nenhuma compensação 
financeira, sendo desnecessário, para tanto qualquer outra permissão verbal ou por escrito. 

                          


