
REGULAMENTO PARA JOGOS REGIONAIS 2020 
 

XXXV – DA MODALIDADE DE TAEKWONDO 

Artigo 202 – A competição de Taekwondo será disputada por ambos os sexos em torneio 

individual, no sistema de eliminatórias simples, de acordo com as regras do Taekwondo 

utilizadas pela Federação Mundial de Taekwondo (WT), e para as modalidades Kyorugui (lutas) 

e Poom-se (formas), conforme Artigo 203. 

Parágrafo Primeiro: As categorias de peso do Kyorugui (luta) são divididas de acordo com as 

seguintes especificações: 

CATEGORIA MASCULINO  FEMININO 

Leve (01) Até 58 kg. Até 49 kg. 

Médio (02) Até 68 kg. Até 57 kg. 

Meio Pesado (03) Até 80 kg. Até 67 kg. 

Pesado (04) Acima de 80 kg. Acima de 67 kg. 

Parágrafo Segundo - Somente poderão participar atletas com graduação do 4º GUB (faixa azul) 

em diante. A graduação dos atletas participantes deverá ser comprovada no Congresso 

Específico, por meio de documento de entidade de direção estadual, nacional ou mundial. 

Parágrafo Terceiro - Atletas menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar autorização do 

pai ou responsável legal, sem a qual o atleta será impedido de participar da competição. A 

idade mínima para participar do Kyorugui e do Poom-se esta prevista no Artigo 13 desta 

Portaria. A documentação deverá ser entregue na hora da pesagem para os árbitros 

responsáveis e será retida para arquivamento do Comitê Dirigente. 

Artigo 203 – O Município poderá inscrever até 2 (dois) atletas em cada categoria, num total de 

8 (oito) no masculino e 8 (oito) no feminino para Kyorugui, um técnico e um auxiliar técnico. 

Porém, só poderão participar com um atleta em cada categoria, definidos no Congresso 

Específico. Para a categoria de Poom-se poderão ser inscritos até 02 (dois) atletas no 

masculino e 02 (dois) no feminino, além dos atletas do Kyorugui, podendo ser os mesmos. 

Totalizando 10 (dez atletas) por sexo. 

Parágrafo Primeiro - Os atletas de Kyorugui e Poom-se poderão optar por participar de lutas 

ou formas até o preenchimento das fichas de chamada nominal, logo no início do Congresso 

Específico; 

Parágrafo Segundo - Após definição dos atletas para a competição no congresso específico e 

iniciada a pesagem, não poderá haver alterações; 

Parágrafo Terceiro - O tempo de pesagem oficial será de 60 (sessenta) minutos, a partir do 

anúncio. Os atletas poderão subir na balança duas vezes dentro do tempo especificado; 



Parágrafo Quarto - O protetor de pé (meia protetora), capacete e tronco serão do PSS KPnP 

(sistema de coletes e pontuação eletrônica homologado pela World Taekwondo Federation 

(WT). O atleta deverá providenciar os seus protetores de pé da KPnP e demais proteções 

individuais. 

Artigo 204– Serão realizados Congressos Específicos e Pesagem para cada categoria no dia 

anterior à competição, com  presença obrigatória do técnico ou representante, a fim de 

confirmar as inscrições dos atletas titulares, sorteio para formação das chaves e assuntos 

gerais. 

Parágrafo Primeiro - O atleta deverá se apresentar para a 

Pesagem com o documento oficial com foto (RG, CNH ou Identidade profissional) que o 

habilita a participar, a pesagem deverá ser realizada de acordo com o regulamento 

internacional da WT, ou seja, com roupa intima ou de corpo nu. 

Parágrafo Segundo - A pesagem será realizada por dois ou mais árbitros, sob a orientação do 

Supervisor da Modalidade, sempre no dia anterior ao da competição. Caso haja número ímpar 

de participantes, será solicitado a outro Município que acompanhe a pesagem. 

Parágrafo Terceiro - Os atletas que não pesarem, ou não se enquadrarem em seus respectivos 

pesos, serão desqualificados. Não pontuará na categoria em questão 

Artigo 205 – No Congresso Específico será apresentada aos participantes a Comissão de 

Recurso, que será formada por 5 (cinco) membros: sendo 3 (três) árbitros indicados pela 

arbitragem e 2 (dois) representantes dos Municípios participantes que serão sorteados a cada 

recurso pelo Supervisor da Secretaria de Esportes, sem que os mesmos estejam envolvidos. A 

primeira Comissão deverá ser formada no Congresso Específico 

Parágrafo Primeiro - Os recursos serão recebidos pelo Supervisor da Modalidade, até 15 

(quinze) minutos após o término da luta, obedecendo ao horário da súmula, e este poderá 

decidir ou encaminhá-lo para apreciação da Comissão de Recurso. Após a assinatura do 

técnico na súmula, não serão aceitos recursos. Findo o prazo o resultado estará confirmado. 

Este recurso deverá ser apresentado por escrito, de forma clara e legível, juntamente com o 

vídeo do ato em questão (na falta da apresentação do vídeo o recurso será considerado 

indeferido). Não serão aceitos vídeos editados; 

Parágrafo Segundo - O município que interpuser recurso, e este for indeferido pelo Supervisor 

da Modalidade ou julgado improcedente pela Comissão de Recurso, perderá 6 (seis) pontos 

por recurso interposto na classificação final de sua modalidade e sexo em questão. 

Artigo 206 – A área de competição deve ser de piso de encaixe específico para Taekwondo e 

deverá ter a medida de 8 x 8 metros, com uma borda adicional de 1(um) metro nas laterais em 

outra cor, completando uma área total de 10 x 10 metros, na forma octogonal. Também 

deverá conter em cada área de luta um Sistema de Protetores Eletrônicos de pontuação, 

completos e específicos para Taekwondo, homologado pela WT, com dois monitores cada 

micro. 



Artigo 207 – O atleta após ser chamado para o combate deverá se apresentar na mesa de 

inspeção com todos os protetores obrigatórios. 

Artigo 208 – Na classificação final, o atleta que perdeu para o campeão na fase semifinal será 

classificado no 3º lugar. O atleta que perdeu para o vice-campeão na semifinal será classificado 

em 4º lugar. Os 5º e 6º lugares serão aqueles que perderam para o campeão e o vice-campeão 

nas quartas de final, respectivamente. Os 7º e 8º lugares serão aqueles que perderam para o 

3º e o 4º lugares nas quartas de final, respectivamente, e na ausência por desclassificação de 

qualquer um dos classificados será classificado o seguinte. 

Artigo 209 – O sistema de pontuação para obter-se a classificação no Kyorugui e Poom-se, por 

sexo, será a soma dos pontos de cada categoria, de acordo com a seguinte tabela: 

1º lugar: 09 pontos 

2º lugar: 07 pontos 

3º lugar: 06 pontos 

4º lugar: 05 pontos 

5º lugar: 04 pontos 

6º lugar: 03 pontos 

7º lugar: 02 pontos 

8º lugar: 01 ponto 

Artigo 210– Modalidade Poom-se (formas): 

Parágrafo Primeiro – As categorias da modalidade Poom--se serão divididas em INDIVIDUAL 

(Masculino e Feminino) e DUPLAS MISTAS (equipe formada por um atleta feminino e um atleta 

masculino). Terão direito a participar nos Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni” somente as 

duplas que obtiveram classificação nos Jogos Regionais e os pontos obtidos na competição 

serão divididos. Poderá ser inscrito o número máximo de 4 atletas (2 masculinos e 2 femininos) 

para Poom-se. O atleta que irá representar o município será determinado pelo técnico do 

Município no Congresso Específico; 

Parágrafo Segundo - A competição será realizada com a apresentação individual de cada atleta 

ou dupla mista, seguindo critérios estabelecidos pela WT- World Taekwondo – Federação 

Mundial de Taekwondo. Os Poom-ses oficiais da competição serão: Taeguk 6 (yuk) Jang, 

Taeguk 7 (tchir) Jang, Taeguk 8 (Pal) Jang, Koryo, Kumgang, Taeback, Pyongwon e Sipjin. 

a) Se o número de atletas for maior que 12 (doze), a competição iniciara na fase semifinal; 

b) Se o número de atletas for igual ou menor que 12 (doze), a competição iniciará na fase final; 

c) Os Poom-ses para semi finais, finais e desempates para cada categoria, em cada uma das 

regiões esportivas serão sorteados, todos, até 15 (quinze) dias antes da competição, via 



internet, pela equipe de arbitragem, com ampla divulgação e confirmados no Congresso 

Específico. 

d) Não há relação entre graduação e Poom-se, ou seja, todos os competidores deverão estar 

preparados para apresentar qualquer um dos Poom-ses oficiais da competição independente 

de graduação; 

Parágrafo Terceiro - Somente poderão participar atletas com graduação superior a 2º Gub, 

com idade mínima de 15 (quinze) anos completados no ano da competição e quando menor, 

apresentar autorização dos pais ou responsáveis no Congresso Específico. Os atletas que só 

participam na categoria Poom-se não participam da pesagem; 

Parágrafo Quarto - As disputas de Poom-se (formas) serão realizadas no início de competição; 

Parágrafo Quinto – Será permitido apenas o dobok específico de Poom-se seguindo a norma 

da W.T. Dobok inadequado implica em prazo de 5 (cinco) minutos para adequação e não 

havendo apresentação de uniforme adequado, posterior desclassificação. 

Parágrafo Sexto – A competição poderá ser realizada com 3 ou 5 árbitros de Poom-se. Se a 

competição for realizada com 3 (três) árbitros, as notas serão somadas e feito a média para a 

pontuação final. Se a competição for realizada com 5 (cinco) árbitros, serão descartadas a 

maior e menor nota, somando-se as outras 3 (três) notas e tirando a media, que será a 

pontuação final do atleta. Caso haja empate das notas, será adotado o seguinte critério de 

desempate: 

a) Se o empate ocorrer na fase semifinal, ambos os atletas classificam-se para a próxima fase 

final; 

b) Se o empate ocorrer na fase final, para a competição realizada com 3 (três) árbitros, os 

atletas executarão novo Poom-se, definido no Congresso Especifico. 

Parágrafo Sétimo- No Congresso Específico será formada a Comissão de Recurso, que poderá 

ser independente ou não da comissão de Kyorugui, e segue como no Artigo 205, deste 

Regulamento. 

Artigo 211 - Resultado Geral em cada categoria: 

Parágrafo Primeiro - A classificação final será a soma dos resultados individuais de Kyorugui, 

resultados Poom-se (individual) e a pontuação de duplas. Na pontuação de Poom-se de duplas 

mistas, será atribuída 50% dos pontos para o masculino e 50% dos pontos para o feminino. 

Considerando as deduções de penalidades de recursos ou Cartão Amarelo do Técnico menos 6 

(seis) pontos para cada cartão recebido. 

Parágrafo Segundo - Caso haja empate na classificação final da modalidade o desempate entre 

os Municípios dar-se-á sucessivamente pela ordem: 

a) Maior número de primeiros lugares no Kyorugui e Poom--se juntos; 

b) Maior número de segundos lugares no Kyorugui e Poom--se juntos; 



c) Maior número de terceiros lugares Kyorugui e Poom-se juntos; 

d) O mais idoso no Poom-se 

e) sorteio 


