Meeting Junior 2020 – 18 e 19 DE ABRIL
ABERTURA DO CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES
Primeira Etapa do Ranking 2020 – Peso 15
SELETIVA PARA O BRASILEIRO DE COLORIDA – 1ª vaga em disputa

1. ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DE RONDÔNIA - FETRON
Rua Raimundo Cantuária, 5681 – Tiradentes – Porto Velho
Portal: www.fetron.com.br
2. DATA
18 e 19 de Abril
3. LOCAL
Quadra coberta do Centro Social Madre Mazzarello
Rua. Ibrahim Sued - Jardim Santana, Porto Velho – RO.
4. REGRAS DE COMPETIÇÃO
Critério #1:
Categorias de Gyeorugui (Mirim, Infantil, cadete, Junior, subs 21, Adulto e
máster); respeitando o regulamento de divisões:
http://fetron.com.br/assets/uploads/documentos/2b34e390b75bd1b310a138
922737b472-20200303033434.pdf
Critério #2:

Categorias de Poomsae (infantil , 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.
As divisões de peso e idade deverão ser respeitadas conforme
regulamento publicado no site oficial da fetron.
Serão seguidas as regras de competição estabelecidas pela WT;
Serão seguidas as regras de competição estabelecidas nas Normas
gerais de Competição conforme regulamento publicado no site oficial da

Critério #4:
Critério #5:
Critério #6:

CBTKD
–
Regras
Gerais
de
Competição
(https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial1550502148.pdf).
5. MATERIAIS DE COMPETIÇÃO






Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: antebraço,
perna, genital (masculino e feminino obrigatórios), luva, meias eletrônicas
DAEDO e bucal (obrigatório), sendo facultativo apenas para o atleta que, no ato
da inscrição, apresentar laudo médico especializado no qual comprove ser
prejudicial ao atleta o uso deste);
Serão utilizados protetores eletrônicos Daedo fornecidos pela organização;
O uso dos materiais deve ser seguir o previsto nas Normas Gerais de Materiais
de
Competição
(https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1documentoOficial-1550501732.pdf).

6. ÁRBITROS






Serão convocados pela FETRON através da Coordenação de Arbitragem;
A organização do evento ficará responsável pela alimentação dos árbitros;
Todos os demais gastos ficarão por conta dos árbitros;
O uso do uniforme oficial de árbitro estadual da FETRON será obrigatório.

7. INSCRIÇÃO
7.1 Procedimento




As inscrições serão aceitas apenas no sistema eletrônico FETRON com acesso
exclusivo da agremiação filiada mediante LOGIN e SENHA pessoal e
intransferível;
A academia deverá inscrever a DELEGAÇÃO COMPLETA, discriminado o
Delegado Técnico, os técnicos oficiais da delegação e os atletas em suas
respectivas categorias, conforme formulário eletrônico disponível;

7.2 Prazos e avisos






O prazo da inscrição é até o dia 05 de abril às 18h;
O registro e submissão após essa data não será aceito em nenhuma
circunstância;
Em caso de substituição de um atleta lesionado, uma academia pode substituir
este no máximo até dia 08 de abril às 12h;
Sob hipótese alguma haverá devolução, ressarcimento ou crédito do valor
pago.

7.3 Taxa de inscrição FILIADOS e NÃO FILIADOS





R$ 60,00 (Sessenta Reais), até o dia 30 de março, após essa data será de R$
100,00 (Cem Reais), com data limite até o dia 05 de abril;
R$ 45,00 (Quarenta e cinco Reais), até o dia 30 de março, após essa data será
de R$ 100,00 (Cem Reais), com data limite até o dia 05 de abril para as
instituições sem fins lucrativos;
Não serão aceitas inscrições fora dos prazos;
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8. CRONOGRAMA

Publicação do Edital

02/03/2020
05/04/2020 –18h

Encerramento das inscrições
Publicação da lista dos inscritos

06/04/2020

Prazo para alterações e retificações

08/04/2020 – 12h
09/04/2020

Publicação da lista definitiva
Publicação das chaves

Após pesagem

9. 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;
Todos os atletas devem estar com sua situação regular junto a tesouraria da
FETRON;
É proibida a entrada de bebidas alcoólicas, latas e objetos cortantes ou
contundentes, sob pena de confisco pela segurança;
Atletas menores de 18 anos somente poderão participar do evento com a
autorização expressa dos pais e/ou responsáveis legais (modelo de autorização em
anexo) sendo obrigatório o reconhecimento de firma, sem o qual a autorização não
será aceita;
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.
10. PREMIAÇÃO
POSIÇÃO
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar

MELHAS
Ouro
Prata
Bronze
Bronze
Não

Certificado
Sim
Não
Não
Não
Não

Pontos no Ranking
150,0
90,0
54,00
32,40
19,44

O atleta deverá participar da cerimônia de premiação trajando uma das seguintes
opções:
- Agasalho esportivo completo;
- Dobok completo;
- Calça de dobok e camiseta da academia;
- Calça de agasalho e camiseta da academia;
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- Calçado fechado;
- OBS: Não será permitido uso de bonés ou similares durante cerimônia de premiação.
11. PROGRAMAÇÃO
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

Credenciamento para
todas as categorias
Poomsae e Gyeorugui.
10 de abril

18 de abril

14h às 17h

OBS: Será atendido
apenas um
representante da
academia. Comparecer
com carterinha ou
comprovante de
pagamento da anuidade
do atleta e da
Instituição.

LOCAL

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

Pesagem geral dos atletas
(Todos devem apresentar
seus referidos crachás
7:30h ás 9:30h
para confirmação das
categorias e pesos)
OFICINA
DE
Instituto
CAPACITAÇÃO ESTADUAL
Ms. Martins
Fabrício Muniz
 Orientações
geral
09:30 às 14h
Condutas de Técnico
e atletas.
 Treinamento
dos
árbitros.
Obs. Obrigatório para técnicos e árbitros que atuarão nas competições
de 2020.
16h
Inicio das disputas do
Poomsae.
18h
Entrega das premiações,
individual
9h às 11:30
11:40: às 12:00

19 de abril
12h
17h

Inicio das lutas Infantil
Inicio das lutas Juvenil,
Cadete, Junior, Sub 21 e
master.
Entrega das premiações
da categoria Infantil e
intervalo para almoço,
Entrega das premiações,
individual e por equipe.

O presente poderá sofre alterações.
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Centro social
Madre Mazzarello

