GRAND SLAM DE TAEKWONDO 2018
“Seletiva Final para definição da Seleção Brasileira 2018”
Organização e Realização:
Confederação Brasileira de Taekwondo – CBTKD.

Apoio:
Marinha do Brasil – CEFAN
Comitê Olímpico do Brasil (COB)

Local:
CEFAN – Centro de Educação Física Almirante Nunes.
Endereço: Av. Brasil, 10590 – Penha - Rio de Janeiro - RJ.

Data:
23, 24 e 25 Fevereiro de2018

Regras e Sistema:
O evento será disputado por atletas das categorias Cadetes, Juvenil e Adulto classificados segundo critérios e diretrizes
para formação da seleção brasileira 2018.
http://www.cbtkd.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Crit%C3%A9rios-e-Diretrizes-para-Forma%C3%A7%C3%A3oda-Sele%C3%A7%C3%A3o-Brasileira-2018-Final-1.pdf

Atletas Classificados:
Conferir publicação no site www.cbtkd.com.br

Material de Proteção:

Cada atleta deverá trazer seu próprio material de proteção para competir: antebraço, perna, genital (masculino e
feminino obrigatórios, luva, meias eletrônicas DAEDO.
Obrigatório o uso do protetor bucal (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);
A CBTKD, em parceria com a CEFAN, irá fornecer o sistema PSS Daedo Geração 2 (Coletes e capacetes).

Uniforme – Dobok:
Somente marcas homologadas WT e CBTKD
http://www.cbtkd.org.br/conheca-as-marcas-que-ja-estao-homologadas/
Deverão seguir o previsto nas normas gerais de material de competição
http://www.cbtkd.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Normas-Gerais-de-Material-de-Competi%C3%A7%C3%A3o1.pdf

Divisões de idade e Peso:
Conforme regulamento de divisões, publicado no site da CBTKD
Categorias: Cadete, Junior e Adulto

http://www.cbtkd.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Normativas-de-divis%C3%B5es-1.pdf
Árbitros:
Serão convocados pela CBTKD através da Coordenação de Arbitragem

Inscrição:
Procedimento:
As inscrições serão realizadas diretamente pelos atletas através do site da CBTKD ou pelas Federações Estaduais, na
plataforma do Sistema Integrado de Gestão de Atletas – SIGA.
Taxa de inscrição:
R$ 200,00 (duzentos reais)
*Observação: Para efetivar a inscrição o atleta deverá ter sua anuidade em dia na Federação e CBTKD, e cadastro no
SIGA.

Premiação:
Medalhas para 1º, 2º e 3º lugar
O atleta deverá participar da cerimônia de premiação trajando:
- Agasalho esportivo completo
-Dobok completo
Calça de dobok e camiseta

-Calça de agasalho e camiseta
-Calçado fechado
Não será permitido uso de bonés ou similares durante cerimônia de premiação.

Cronograma da confirmação de participação:

Publicação do Edital

16/01/2018

Encerramento das inscrições

14/02/2018 –23h59

Publicação da lista dos inscritos

15/02/2018

Prazo para retificações

16/02/2018 – 18h00

Publicação da lista definitiva

19/02/2018

Publicação das chaves

21/02/2018

Observações:
Atletas menores de idade somente poderão participar desde que tenham autorização dos responsáveis (modelo de
autorização em anexo) com firma reconhecida.
O presente evento poderá ser transferido/cancelado por motivo de força maior, calamidade pública, imposição legal
e/ou determinação judicial;
É proibida a entrada de bebidas alcoólicas, latas e objetos cortantes ou contundentes, sob pena de confisco pela
segurança;
Caso algum atleta menor de 18 anos tenha interesse em se hospedar no CEFAN este deverá preencher uma
autorização especial que será divulgada no site da CBTKD em breve.

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA
(SUJEITA A ALTERAÇÕES)

DATA

HORÁRIO

22/02/2018

18:00h as 20:00h

Quinta-Feira

ATIVIDADE

LOCAL

Pesagem Categoria Cadete (Masculino e Feminino)
1ª Opção (Os cadetes poderão escolher entre pesar
quinta ou sexta feira)

08:00h as 10:00h

Pesagem Categoria Cadete (2ª opção)
Pesagem Categoria Juvenil (Masculino e Feminino)

09:00h

Congresso Técnico

23/02/2018

10:30h

Momento com a Arbitragem (Palestra)

Sexta-Feira

14:00h

Abertura Oficial

15:00h as 18:00h

Competição
Categoria Cadete (Masculino e Feminino)

24/02/2018
Sábado

25/02/2018
Domingo

18:30h

Cerimônia de Premiação

08:00h as 10:00h

Pesagem Categoria Adulto (Masculino e Feminino)

08:30h as 12:30h

Competição Categoria Juvenil Feminino

12:30h

Cerimônia de Premiação Categoria Juvenil Feminino

13:00h as 17:30h

Competição Categoria Juvenil Masculino

17:30h

Cerimônia de Premiação Categoria Juvenil Masculino

18:00h

Reunião dos Atletas Classificados com Direção
Técnica da CBTKD

08:30h as 12:30h

Competição Categoria Adulto Feminino

12:30h

Cerimônia de Premiação Categoria Adulto Feminino

13:00h as 18:00h

Competição Categoria Adulto Masculino

18:00h

Cerimônia de Premiação Categoria Adulto Masculino

18:30h

Reunião dos Atletas Classificados com Direção
Técnica da CBTKD

CEFAN

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES

Eu

,RG nº

,CPF nº

sou responsável pelo menor
RG nº
e autorizo o mesmo a participar do Grand Slam de Taekwondo, na cidade do Rio de
Janeiro, entre os dias 23 a 25 de fevereiro de 2018. Sou inteiramente responsável
pela integridade física do menor mencionado, isentando a Confederação Brasileira
de Taekwondo, os organizadores e apoiadores do evento de toda e qualquer
responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer dentro das atividades e do
transporte para esse evento. Outorgo todos os direitos de divulgação sobre a
imagem
da
pessoa
mencionada
acima
para
divulgações
(TV,Jornais,Revistas,Internet,Cartaz,e etc…) a ser feita em qualquer tempo antes,
durante ou após o evento, sem nenhuma compensação financeira, sendo
desnecessário, para tanto, qualquer outra autorização verbal ou por escrito.

Assinatura do Responsável

,

de

de 2018.

