1. ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DE RONDÔNIA - FETRON
Rua Raimundo Cantuária, 5681 – Tiradentes – Porto Velho
Portal: www.fetron.com.br
2. DATA
19 de dezembro
3. LOCAL
On-line
4. REGRAS DE COMPETIÇÃO
Critério #1:
Categorias de Gyeorugui – Não haverá
Critério #2:

Categorias de Poomsae (mirim sub-09, infantil sub 12 , cadete (12 a 14 anos),
junior (15 a 17 anos), adulto (17 a 21 anos), Master (22 a 30 anos), até 40
anos; até 50 anos; até 60 anos; até 65 anos; acima de 65 anos.) respeitando o
regulamento de divisões:
http://fetron.com.br/assets/uploads/documentos/4880279994101447daa0d1
3d400496c2-20200303033549.pdf.

Critério #3: Poderão participar deste evento os atletas devidamente registrados no portal

da FETRON e em dia com suas atribuições estatutárias e agremiações não
filiadas, porém essas não pontuam no ranking estadual.
Critério #4: As divisões de idade deverão ser respeitadas conforme regulamento
publicado no portal oficial da fetron.
Critério #5: Serão seguidas as regras de competição estabelecidas pela WT;
5. ÁRBITROS

•

Serão convocados pela FETRON através da Coordenação de Arbitragem;

6. INSCRIÇÃO
6.1 Procedimento

•
•
•

•

•
•
•
•

As inscrições, para atletas filiados e sem pendências, serão efetivadas pelo
sistema eletrônico FETRON com acesso exclusivo da agremiação filiada mediante
LOGIN e SENHA pessoal e intransferível;
As inscrições, para atletas com pendências ou não filiados, deverão ser realizadas
pelo endereço: https://forms.gle/yj4yDZKG5EN7rNKP7
Os poomsaes obrigatórios estão publicados no link abaixo:
http://www.fetron.com.br/assets/uploads/documentos/ed238f8f18a50e905f6
30cac732fc27c-20201120150048.pdf
Os vídeos deverão ser gravados na posição horizontal (deitado), com boa nitidez
(luz suficiente) e em ponto fixo (não podem ter excesso de balanço, pois
dificulta a avaliação) e serem enviados DENTRO DOS PRAZOS APRESENTADOS.
Deverá haver somente uma sequência e um intervalo de até 15

SEGUNDO

entre o primeiro e o último vídeo;
Deverá ser gravado em piso de cimento e/ou tatame emborrachado, com
marcação visível do ponto de partida;
Não poderá haver edições, pessoas passando pela frente, cortes de chutes,
cortes da cabeça e dos socos (deve caber no enquadramento sugerido abaixo):
Não serão aceitos vídeos que não apresentem somente um ângulo (frontal). A
câmera não deve sair acompanhando o movimento do atleta.

Modelo correto para envio dos vídeos..
6.2 Prazos e avisos

•


O prazo limite será até o dia 30 de novembro às 00h;
O registro e submissão após essa data não será aceito em nenhuma
circunstância;
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7.3 Taxa de inscrição FILIADOS e NÃO FILIADOS

•

R$ 20,00 (vinte reais) para todos os atletas

•

Não filiados - não pontuam no ranking 2020

6. CRONOGRAMA
Publicação do Edital

20/11/2020

Entrega das propagandas das academias

12/12/2020 – 12h

Encerramento das inscrições

30/11/2020 – 12h

Publicação da lista dos inscritos

07/12/2020

Prazo para alterações e retificações

08/12/2020 – 12h

7. OBSERVAÇÕES

O presente evento poderá ser transferido/cancelado por motivo de força maior,
calamidade pública, imposição legal e/ou determinação judicial, bem como a
programação está sujeita a ajustes;
A inscrição do atleta, técnico e/ou qualquer outro integrante no evento outorga
automaticamente todos os direitos de divulgação sobre a imagem da pessoa inscrita
(TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartaz, etc.) a ser feita em qualquer tempo antes,
durante ou após o evento, sem nem uma compensação financeira, sendo desnecessário,
para tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito.
8. PREMIAÇÃO
POSIÇÃO
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar

MELHAS
Não
Não
Não
Não
Não

Certificado
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Pontos no Ranking
200,0
120,0
72,00
43,40
25,92

- OBS: Os certificados serão enviado para o e-mail cadastrado no momento da
inscrição e nos cadastro do sistema.
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9.

PROGRAMAÇÃO
DATA

Até 06 de dezembro

HORÁRIO

Até às 18h

ATIVIDADE

Quitação de pendencias
para participação com
direito a pontuação e
participação no ranking
2020

O presente poderá sofrer alterações.
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LOCAL

LAIONEL FÉLIX
Local: RUA
RAIMUNDO
CANTUÁRIA,
3361 - Nova
Porto Velho.

