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Art. 1º - A competição de taekwondo dos Jogos Escolares de Belo Horizonte - 

JEBH/2020 obedecerá às Regras Oficiais da WT – Word Taekwondo e da CBTKD 

– Confederação Brasileira de Taekwondo, observando-se as adaptações deste 

Regulamento. 

Art. 2º- A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória dos 

representantes, será realizada em data e local previamente estabelecidos pela 

Comissão Organizadora. A ausência acarretará na eliminação da escola na 

modalidade. 

Art. 3º - Da participação:  

Cada escola poderá participar com 6 (seis) estudantes-atletas por prova e 1 (um) 

professor de educação física ou técnico.  

a) A competição será realizada somente no módulo II, de 15 a 17 anos, 

estudantes-atletas nascidos em 2003, 2004 e 2005 exclusivamente. 

Art. 4º - A inscrição dos estudantes-atletas deverá ser feita em apenas 1 (uma) 

categoria de peso na qual o estudante irá competir. O estudante-atleta só 

poderá competir na categoria em que se inscreveu. Caso esteja inscrito em mais 

de uma categoria de peso, o mesmo será desclassificado da competição. 

Nota 1 – Para que seja realizada a competição, a categoria de peso deverá ter no 

mínimo 2 (dois) estudantes-atletas inscritos. 

Nota 2 – Será permitida a participação do estudante-atleta com a graduação 

mínima de 4º GUB (faixa azul) tanto para os naipes feminino e masculino. 

Nota 3 – O professor/técnico deverá estar em posse de documento oficial 

declarando e se responsabilizando pela graduação do estudante-atleta. 

Art. 5º - A pesagem será realizada em data, horário e local a serem 

determinados pela Comissão Organizadora. 

a) A tabela de pesos será a seguinte: 
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Feminino Masculino 

Categorias 

-49 Kg -55 Kg 

-55 Kg -63 Kg 

-63 Kg -73 Kg 

 

b) O estudante-atleta terá direito a 2 (duas) pesagens dentro do período 

programado para a pesagem. O estudantes-atletas que não confirmarem o peso 

dentro dos limites mínimo e máximo da categoria que foram inscritos serão 

eliminados da competição. 

Art. 6º - Todos os estudantes-atletas deverão pesar de sunga (masculino), de 

collant ou similar (feminino). Haverá tolerância de 100 gramas de peso. 

Parágrafo único: Em nenhuma hipótese, os estudantes-atletas poderão pesar 

nus. 

Art. 7º - Os estudantes-atletas deverão comparecer com o dobok nas medidas 

conforme determinação da CBTKD. Os estudantes-atletas que apresentarem-se 

com o uniforme (dobok) fora das dimensões mínimas/máximas estabelecidas 

pelas regras da CBTKD serão impedidos de competir. 

7.1 – Os estudantes-atletas com faixas coloridas somente poderão utilizar dobok 

com gola branca e estudantes-atletas com faixas pretas somente poderão utilizar 

dobok com gola preta. 

7.2 – Cada estudante-atleta deverá trazer seu próprio material de competição: 

protetores de antebraço, perna, genital (feminino e masculino obrigatórios), 

luva, meias eletrônicas, bucal. 

7.3 – Coletes e capacetes serão fornecidos pela organização do evento. 

Art. 8º - Os técnicos deverão estar vestidos adequadamente (camisa, calça 

comprida ou uniforme de sua delegação e sapato/tênis, sem bonés ou qualquer 

tipo de chapéu) quando ocuparem a cadeira destinada aos mesmos.  
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8.1 - Ao ocuparem a cadeira de técnico, os mesmos deverão limitar-se apenas à 

orientação de seus estudantes-atletas em combate. 

8.2 - O técnico que contrariar o disposto no caput deste artigo será retirado do 

local reservado a ele, não podendo mais atuar no mesmo dia.  

8.3 - No outro dia de competição, caso seja novamente retirado, o técnico será 

impedido de ocupar este lugar até o término do campeonato.  

8.4 - O técnico que após ser retirado da cadeira, insistir em se dirigir ao 

estudante-atleta ou arbitragem de qualquer lugar do ginásio, terá seu nome 

encaminhado à Comissão Disciplinar. 

Art. 9º - Sistema de competição: 

9.1. Para que seja realizada a competição a categoria de peso deverá ter no 

mínimo 02 (dois) estudantes-atletas inscritos. 

9.2. Quando apenas dois estudantes-atletas estiverem inscritos na categoria, 

deverá haver confronto entre eles no sistema de melhor de duas vitórias; 

9.3. Quando o número de competidores na categoria de peso for inferior a 

quatro, ou seja, com 3(três) estudantes-atletas, o sistema de apuração será o 

“round- robin”. Nos casos de “round-robin”, para a classificação e desempate 

entre os estudantes-atletas, será obedecido o seguinte critério: 

I- número de vitórias; 

II- maior somatório de pontos consignados nos combates;  

III- menor somatório de pontos deduzidos nos combates; 

IV- permanecendo o empate, deverá haver novo confronto entre os atletas 

empatados. 

9.4. Quando o número de competidores em cada categoria de peso for igual ou 

superior a 4 (quatro), a apuração será feita pelo sistema de eliminatória simples. 

9.5. Caso o estudante-atleta desista do combate de forma voluntária ou 

involuntária, será considerado “withdrawl” (desistência) e seus resultados 

conquistados até o momento da desistência serão mantidos. 

9.6. Caso o estudante-atleta seja retirado da competição pela organização do 

evento devido a alguma irregularidade, será considerado eliminado da 

competição e terá todos os seus resultados anteriores anulados cabendo ao 
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coordenador de eventos, coordenador de arbitragem e/ou diretor técnico dar 

continuidade da disputa a partir deste ponto. 

Art. 10 - Os estudantes-atletas deverão receber a premiação de dobok ou com o 

agasalho de sua escola. 

Art. 11 - A definição das vagas na delegação do município de Belo Horizonte 

nos Jogos Escolares de Minas Gerais- JEMG/2020 - Etapa Estadual será 

estabelecida no critério de convocação. 

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, desde 

que as resoluções finais não contrariem as regras oficiais, o Regulamento Geral 

e o Regulamento Específico. 
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