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N.O. 04/2022 

 

Curitiba, 18 de janeiro de 2022. 

 
NOTA OFICIAL 

  
Prezados,  

 
A Federação de Desporto Escolar do Paraná - FDEPR vem comunicar aos interessados, as 

informações referentes ao Campeonato Paranaense Escolar de Taekwondo - Seletiva Estadual, à 
ser realizado pela FDE-PR, conforme segue: 

 

Campeonato Paranaense Escolar de Taekwondo – Seletiva Estadual 
  
1 –LOCAL: Centro de Iniciação ao Esporte CIC  
ENDEREÇO:R. SEBASTIÃO RIBEIRO BATISTA, 152 – CEP 81310-070 Cidade: Curitiba 

2 – Período de realização: 12 e 13 de fevereiro de 2022; 
PROGRAMAÇÃO: 
Dia 12/02/2022 (Sábado) 
- 14:00h às 14:30h => Pesagem Extra Oficial. 
- 14:30h às 15:30:00h => Pesagem Oficial. 
- 16 hs => Competição POOMSAE 
Data: 13/02/2022. (Domingo) 
- 09:00h => Aquecimento 
- 09:30h => Início da Competição 
3 – Período de Inscrição: 24/01 a 08/02/2022; 
4 – Idades, naipes e quantitativo máximo de composição da delegação que representará o Paraná 
no Nacional:  
  

MODALIDADE  ALUNOS(AS) ATLETAS  TÉCNICOS  

Kiorugui Feminino  01 a 05  

01  
Poomsae Feminino  01  

Kiorugui Masculino  01 a 05  

01  
Poomsae Masculino  01  

Poomsae Dupla Mista  02  -  

*Não serão permitidas as inscrições de atletas com idade inferior ou superior ao determinado. 
** Conforme solicitado pela Federação Paranaense de Taekwondo, será permitido a tolerância de 
até 1,5 kg nas pesagens das categorias. 

 
4.1 – Os interessados deverão acessar o site www.fdepr.com/competicoes, clicar na aba da 

competição e no botão de inscrições para ter acesso ao formulário para preenchimento. Todos os 

http://www.fdepr.com/competicoes
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dados deverão ser preenchidos corretamente e são de responsabilidade do aluno/atleta e técnico. 
4.2 – Após realizada a inscrição, será enviado um email de confirmação da mesma; 
4.3 – No momento da inscrição deverá ser indicado o nome do técnico responsável pelo atleta. 
4.4 – No momento da inscrição não serão exigidos o envio de quaisquer documentos, mas no dia 

da competição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
Cópia do RG e CPF do Aluno/Atleta 
Comprovante de matrícula em instituição de ensino da rede estadual (escola pública ou 

particular) comprovando o vínculo com a mesma para o ano de 2022; 
Cópia do CREF (para técnicos); 
Comprovante de Taxa de Filiação, para Alunos/Atletas de Instituições de ensino privadas (pode 

ser enviada por email assim que efetuada). 
 
5 – Não haverá hospedagem e alimentação disponível pela organização da competição, sendo os 
mesmos, de responsabilidade de cada delegação. Haverá um restaurante no local da competição. 
  
6 – Não será disponibilizado alojamento para as equipes. Haverá um restaurante oficial da 
competição com preço acessível para os participantes;  
  
7 – O transporte Intermunicipal, bem como no local de competição será responsabilidade de cada 
equipe;  
 
8 – Taxas: 
Inscrição (aluno/atleta, dirigente): R$60,00. Os Alunos/Atletas de Instituições de Ensino Públicas estarão 
isentos desta taxa 

 
O pagamento deve ser realizado à FDE-PR até 06 de fevereiro de 2022, impreterivelmente;  
Dados para Depósito:  
BANCO DO BRASIL – AG.3273-5 C/C 85.000-5 CNPJ 04.161.224/0001-36 – Federação do Desporto 
Escolar do Paraná (PIX – CNPJ 04161224/0001-36 
 
9 – Convocação: Serão convocados os 5 (cinco) primeiros colocados de cada gênero para compor a 
delegação do Paraná. A convocação do técnico será feita através do técnico que obtiver o maior 
número de atletas convocados por gênero, havendo empate será convocado o que tiver o melhor 
colocado dentre os convocados. 
 
 Quaisquer dúvidas podem ser enviadas através do email: fdepr@fdepr.com 
  
  

Atenciosamente, 

 

  

Clésio de Marins Prado 

Presidente FDE-PR 

mailto:contato@fdepr.org.br
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