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MODALIDADE TAEKWONDO 
 

REGULAMENTO 
TORNEIO VIRTUAL ESCOLAR 2021 
ETAPA TAEKWONDO - POOMSAE 

 
O Torneio Virtual Escolar 2021 Etapa Taekwondo - Poomsae é uma competição desportiva organizada pela 

Federação do Desporto Escolar do Paraná – FDE-PR através de recursos do PAF da Confederação Brasileira 

do Desporto Escolar e com o apoio do Governo do Estado do Paraná, através da Paraná Esporte, que visa 

minimizar os efeitos negativos da inatividade física de praticantes de Taekwondo e a estimular a prática 

desportiva em um momento de isolamento social decorrente da pandemia (covid-19). Este certame virtual 

presta-se também para que os árbitros pratiquem e se adaptem às novas regras de avaliação de Poomsae da 

World Taekwondo – WT (sistema de notas).  

 

 

DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art 1º. O Torneio Virtual Escolar 2021 Etapa Taekwondo - Poomsae será disputado por alunos/atletas 

praticantes da modalidade de Taekwondo no sentido de estimular a atividade física no âmbito pela Federação 

do Desporto Escolar do Paraná. Para garantir a participação o aluno/atleta deverá realizar a inscrição pelo site 

da Federação do Desporto Escolar do Paraná www.fdepr.com, do dia 10 de maio de 2021 até as 23h59min do 

dia 25 de maio de 2021, preenchendo o formulário de inscrição e encaminhando um vídeo com a filmagem do 

Poomsae escolhido via Whatsapp da Federação (41) 99289-6090. 

 

Parágrafo Primeiro. Os técnicos poderão realizar a inscrições dos atletas. A taxa de inscrição será valor 

R$20,00 por aluno/atleta. Este valor será cobrado somente de alunos/atletas devidamente matriculados em 

instituições de ensino particulares, conforme N.O.11/2020. O valor da taxa deverá ser depositado na conta da 

Federação do Desporto Escolar do Paraná – FDE-PR, BANCO DO BRASIL – AG.3273-5 C/C 85.000-4 CNPJ 

04.161.224/0001-36 ou poderá ser feito via Pix, através da chave 04.161.224/0001-36, com posterior envio do 

comprovante por e-mail: inscricoes.fdepr@gmail.com, até dia 25/05/2020, às 23h59min (três dias que 

antecedem a competição), para os que o fizerem. 

Parágrafo Segundo. Os vídeos serão avaliados individualmente por ordem crescente de categorias e 

definidos por ordem alfabética.  Sendo realizado no dia 29/05/2021 e 30/05/2021, a partir das 09 horas dos 

respectivos dias de competição. 

Parágrafo Terceiro. A arbitragem será composta por 5 (cinco) árbitros selecionados pela Coordenação de 

Arbitragem e Equipe técnica da Federação do Desporto Escolar do Paraná. 

Parágrafo Quarto. Os resultados oficiais serão aqueles apresentados no Boletim informativo. E os mesmos 

serão lançados oficialmente no site da Federação do Desporto Escolar do Paraná.  

Parágrafo Quinto. Haverá transmissão ao vivo do evento através do site da Federação do Desporto Escolar 

do Paraná, bem como de sua página oficial no youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCCwvvSYQ0zdmnBfXNpDelFQ.  

 

 

 

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO POOMSAE 

 

Art 2º. O Poomsae deverá ser executado de forma individual, devendo o participante previamente falar o seu 

nome completo e a categoria, além de apresentar um cartaz com as informações conforme modelo ANEXO I 
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Parágrafo Primeiro. A filmagem do Poomsae deverá ser feita de frente para o atleta, pelo celular em um plano 

horizontal, a uma distância suficiente a captar todos os movimentos executados pelo competidor, e com a 

imagem fixa, para minimizar os possíveis tremores na imagem. O vídeo gravado lateralmente na diagonal ou 

em movimento será desclassificado. Configuração recomendada 1280 x 720 pixels. 

Parágrafo Segundo. Os participantes devem usar uniforme de Taekwondo correspondente à sua idade e 

graduação.  

Parágrafo Terceiro. O local da execução do Poomsae deverá ser plana e livre de obstáculos, para uma forma 

de igualdade a todos os participantes. 

Parágrafo Quarto. Os vídeos deverão ser enviados até o prazo final de inscrição, sendo às 23h59min do dia 

25 de maio de 2021. Conforme descrito no ANEXO II deste regulamento 

Parágrafo Quinto. Cabe ao técnico ou atleta, se certificar que o tamanho do vídeo seja suficiente para ser 

postado em formato único. Não serão aceitos vídeos desmembrados bem como, a configuração da câmera, 

para não ter o vídeo em formato espelhado, nos dois casos, o atleta será desclassificado. 

Parágrafo Sexto. A identificação do Atleta deverá ser feita no vídeo, antes da execução do Poomsae, na forma 

legendada ou escrito em um papel conforme Anexo II deste regulamento. Deve conter nome do atleta, idade, 

escola, cidade, categoria nome do Poomsae, de acordo com tabela anexa no final deste regulamento. 

 

 

DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 3º. Para participar do torneio, o interessado deverá seguir os seguintes procedimentos:  

Preencher o formulário de inscrição disponível no site da FDE-PR, encaminhar o vídeo conforme as orientações 

neste regulamento, via whatsapp (41) 99289-6090 até as 23h59min do dia 25/05/2021.Não serão admitidos 

envios fora do prazo. 

 
Modelo correto para envio dos vídeos 

 

Parágrafo Primeiro. A inscrição do participante significa total concordância com as regras deste regulamento.  

Parágrafo Segundo. Ao inscrever-se para participar no Torneio Virtual Escolar 2021 Etapa Taekwondo - 

Poomsae, o competidor e seu representante estarão automaticamente autorizando de modo expresso o uso 

gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo ao seu nome e imagem, para a avaliação e divulgação da 

premiação.  

Parágrafo Terceiro. O preenchimento dos dados da ficha de inscrição é de exclusiva responsabilidade do 

participante. Sendo que se houver alguma informação incorreta o participante poderá ser desclassificado.  
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DAS CATEGORIAS 

 

As categorias serão adaptadas para o evento escolar, com sistema de notas que serão aplicadas por um grupo 

de cinco árbitros e um coordenador de arbitragem, que serão mantidos em todo o evento avaliando os 

competidores na modalidade Poomsae. 

 

Art. 4º. As categorias serão divididas da seguinte forma:  

 

Categoria 1 (nascidos em 2009/2008/2007) - Idade 12/14 anos, Faixa Branca, Feminino. 

Categoria 2 (nascidos em 2009/2008/2007) - Idade 12/14 anos, Faixa Branca, Masculino. 

Categoria 3 (nascidos em 2009/2008/2007) - Idade 12/14 anos, Faixa Amarela/Laranja/Verde/ Azul Clara, 

Feminino. 

Categoria 4 (nascidos em 2009/2008/2007) - Idade 12/14 anos, Faixa Amarela/ Laranja/ Verde/ Azul Clara, 

Masculino.  

Categoria 5 (nascidos em 2009/2008/2007) - Idade 12/14 anos, Faixa Azul escura, Roxa, Vermelha/ Vermelha 

Ponta Preta, Feminino. 

Categoria 6 (nascidos em 2009/2008/2007) - Idade 12/14 anos, Faixa Azul escura, Roxa, Vermelha/ Vermelha 

Ponta Preta, Masculino. 

Categoria 7 (nascidos em 2009/2008/2007) - Idade 12/14 anos, Faixa Preta, Feminino. 

Categoria 8 (nascidos em 2009/2008/2007) - Idade 12/14 anos, Faixa Preta, Masculino. 

Categoria 9 (nascidos em 2006/2005/2004) - Idade 15/17 anos, Faixa Branca, Feminino. 

Categoria 10 (nascidos em 2006/2005/2004) - Idade 15/17 anos, Faixa Branca, Masculino.  

Categoria 11 (nascidos em 2006/2005/2004) - Idade 15/17 anos, Faixa Amarela/Laranja/Verde/ Azul Clara, 

Feminino. 

Categoria 12 (nascidos em 2006/2005/2004) - Idade 15/17 anos, Faixa Amarela/Laranja/Verde/ Azul Clara, 

Masculino. 

Categoria 13 (nascidos em 2006/2005/2004) - Idade 15/17 anos, Faixa Azul escura, Roxa, Vermelha/ 

Vermelha Ponta Preta, Feminino. 

Categoria 14 (nascidos em 2006/2005/2004) - Idade 15/17 anos, Faixa Azul escura, Roxa, Vermelha/ 

Vermelha Ponta Preta, Masculino. 

Categoria 15 (nascidos em 2006/2005/2004) - Idade 15/17 anos, Faixa Preta, Feminino. 

Categoria 16 (nascidos em 2006/2005/2004) - Idade 15/17 anos, Faixa Preta, Masculino. 

 

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 5°. Todos os critérios de avaliação serão regulamentados de acordo com as Regras Oficiais da World 

Taekwondo – WT. 

Art. 6°. Na competição prevalecera os Poomsaes reconhecidos pela WT, CBTKD e FPTKD conforme 
regulamento de arbitragem. Os Poomses serão avaliados individualmente por notas. 
Cada atleta apresentará apenas 1 Poomsae de sua escolha, conforme divisão abaixo: 
Faixa Branca: Saju Jireugi 
Faixa Amarela à Faixa Azul Claro: Escolha livre (1º Taegeuk ao 4º Taegeuk); 
Faixa Azul Escuro à Faixa Vermelha Ponta Preta: Escolha livre (5º Taegeuk ao 8º Taegeuk); 
Faixa Preta: Escolha livre (Koryo Poomsae ao Sipjin Poomsae). 
 

DA PREMIAÇÃO 

  

Art. 7º. Todos os participantes receberão certificados pelo e-mail, sendo que os 1º, 2º, 3º e 4º colocados 

receberão medalhas, que serão entregues assim que possível em evento presencial pós pandemia e liberação 
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da Secretaria de Saúde respeitando decreto referente a COVID-19. Todos os pontos referentes ao Torneio 

Virtual Escolar 2021 Etapa Taekwondo - Poomsae serão somados com outras competições, para futura 

formação da Seleção Paranaense Escolar de Taekwondo, a ser convocada para as competições pertinentes. 

 

Art. 8°. Competição oficial da FDE-PR, com coleta de pontos para ranking da modalidade, junto a Federação.  

 

Art. 9°. Fica reservado ao diretor técnico da Federação do Desporto escolar do Paraná FDE-PR os casos 

omissos neste regulamento.  

 

 

 

 

Curitiba, 01 de maio, de 2021 

 

 

 

Anexo I 

 

CARTAZ DE APRESENTAÇÃO ANTES 
DO POOMSAE 

 
Nome do Aluno/Atleta:   
Categoria Inscrita: 
Instituição de Ensino: 
Cidade: 
Nome do Poomsae: 
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Anexo II 
 
 
 

TÍTULO DA MENSAGEM VIA WHATSAPP:  
Vídeo Poomsae - Torneio Virtual Escolar 2021 - Nome do Aluno/Atleta - Instituição de Ensino.  
 

CORPO DA MENSAGEM 
Nome do Aluno/Atleta  
Idade  
Categoria Inscrita  
Instituição de Ensino  
Cidade  
Nome do Poomsae  
 
Enviar para o Whatsapp (41) 99289-6090 
 
 
 
 
Na competição prevalecera os Poomsaes reconhecidos pela WT, CBTKD e FPTKD conforme regulamento de 
arbitragem. Os Poomses serão avaliados individualmente por notas. 
Cada atleta apresentará apenas 1 Poomsae de sua escolha, conforme divisão abaixo: 
 
Faixa Branca: 
 Saju Jireugi 

Faixa Amarela à Faixa Azul Claro:  
 Escolha livre (1º Taegeuk ao 4º Taegeuk); 

Faixa Azul Escuro à Faixa Vermelha Ponta Preta:  
 Escolha livre (5º Taegeuk ao 8º Taegeuk); 

Faixa Preta:  
 Escolha livre (Koryo Poomsae ao Sipjin Poomsae). 


