
INFORME TÉCNICO 

TAEKWONDO 



INFORMAÇÕES 

MODALIDADE: Taekwondo 

DATA DA COMPETIÇÃO: 05 de Abril – Inscrições até 15 de Março 

HORÁRIO DE INÍCIO DA PESAGEM; 08h 

LOCAL: CEPEUSP Praça Rubião Meira, sem número, Cidade Universitária – São Paulo. 

CATEGORIAS: Vide regulamento 

TAXAS DE INSCRIÇÃO POR ATLETA-CATEGORIA R$ 90,00 (filiados)  R$ 110,00 (não filiados) 

SELETIVA JUBs:  Os atletas campeões recebem 30% de desconto na inscrição do JUBs Lutas.  

 
QUEM PODE PARTICIPAR: 

Alunos regularmente matriculados e cursando em Instituição de Ensino Superior em 
cursos de graduação e pós graduação conforme estabelecido em regulamento geral do 
jubs fase são paulo. 

DÚVIDAS DE INSCRIÇÃO: Marcela Ferreira (+55 19 99836-5768) – marcela.ferreira@fupe.com.br  

 
DÚVIDAS TÉCNICAS: 

Yanne de Toledo Pinho: yanne.toledo@paulistauniversitário  Cel:(19)994601717 
 
Caio Andreoli Fornari: dt@fupe.com.br  Cel: (19) 99343-9468 

Clique na imagem e acesso o grupo de whats, ferramenta oficial de divulgação das 
informações. 
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COMO PARTICIPAR DO JUBS FASE SÃO PAULO? 
• Clique e cadastre sua universidade ou atlética. Caso já tenha participado em 2019, basta acessar o sistema e fazer o login 

• Após fazer login  selecione as modalidades que participará em 2020 

• Peça pros novos atletas se cadastrarem e selecionarem a modalidade, e para os atletas já cadastrados acessarem o sistema, e atualizarem o comprovamte de matrícula e selecionarem 

a modalidade pra 2020. 

• Faça login e aprove os cadastros.  

• Enviar o comprovante de pagamento e, se for o caso, ficha de provas ou outros documentos específicos da modalidade para marcela.ferreira@fupe.com.br em cópia para 

fupe@fupe.com.br  

 

Obs: caso sua entidade (atlética ou ies) não seja cadastrada, faça seu cadastro de atleta e selecione entidade não cadastrada.  

ObsII: caso seja master, faça seu cadastro e selecione a entidade Master.  

ATLÉTICAS IES 

CADASTRO DE ENTIDADE 

ENTIDADE-ATLETAS 

ACESSO AO SISTEMA 

ATLETA 

CADASTRO DE ATLETA - CT 

DADOS PARA PAGAMENTO 

Federação Universitária Paulista de Esportes – FUPE CNPJ: 43.2802540001-13 

Santander: Ag 0083 / Cc: 13007178-4 

COMISSÃO TÉCNICA 
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Com camiseta, squeeze, sacochila no dia da competição por R$ 45,00  

Adquira  seu 



 
 
 
 
 

 

 

 

REGULAMENTO  ESPECÍFICO DO TAEKWONDO 
 
Artigo 1º -  A modalidade será disputada nas categorias feminina e masculina, e séries 
ouro e diamante, nas competições de Kyorugui (Luta) quanto de Poom-se (Formas) e 
respectivas categorias. 

 Artigo 2º - A competição seguirá as regras vigentes na World Taekwondo Federation 
(WTF), salvo nos dispositivos explicitados neste Regulamento Específico ou no 
Regulamento Geral do JUBs Estadual 2019., em ambos estilos de competição. 

Artigo 3º -  A competição contará para o ranking universitário da modalidade. 

Artigo 4º -  São aptos a participar do campeonatos, os estudantes devidamente 
matriculados nos termos expressos no Regulamento Geral do JUBs Estadual 2019.  

Artigo 5º -  Os atletas faixas pretas, de ambos os naipes, devem estar registrados.  

Artigo 6º - Todos/as atletas devem apresentar o termo de responsabilidade específico 
assinado antes do início da competição.  

§ 1º - Os Termos de Responsabilidade Específicos e a Ficha de com os códigos das 
categorias de disputa  estão anexos ao presente regulamento . 

 § 2º - Os eventuais recursos deverão ser apresentados pelo representante da 
entidade ou Comissão Técnica, seguindo as normas da WTF.  

§3º -  A Comissão De Recursos será compostas por 3 (três) dirigentes de notório 
saber da modalidade.   

§4º -  A apresentação de recurso deverá ser feita por escrito, acompanhada de vídeo 
comprobatório.  

 § 5º - As taxas para o recurso serão estipuladas pela Comissão Disciplinar e 
informadas em Boletim Oficial. 

Artigo 7º - Das INSCRIÇÕES – Além das fichas OBRIGATÓRIAS,  A entidade ou atleta 
também deverá realizar o procedimento de inscrição EXCLUSIVAMENTE pelo sistema da 
federação, através do login pelo site (www.fupe.com.br ). 

§1º - Na ficha, no espaço Infos. Adicionais é OBRIGATÓRIO, o atleta preencher os 
seguintes dados: 
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a) Categoria de Peso / LUTA ou FORMAS (Ex: -73KG). 
b) Faixa  
c) Série (Ex: Diamante) 
d) Qualquer outra info especifica da modalidade 

 
§2º - Não serão aceitas, pelo sistema, inscrições feitas após o prazo de 
encerramento. Entre em contato com o Dep. Técnico. 

§3º -  Não há limite de inscrição de atletas por entidade. 

§4º - O atleta tem direito de participar de 1 (uma) categoria, seja de série ou peso. 

Artigo 8º - As entidades que somarem mais pontos na Classificação Geral, em cada naipe, 
somadas as pontuações do Kyorugui (Luta) e do Poom-se (formas) em todas as categoria e 
classes, receberão troféus, de acordo com a pontuação:  

§ 1º - Critério de desempate das entidades será a quantidade de medalhas de ouro, 
seguidas pelas de prata e pelas de bronze.   

§ 2° - Persistindo o empate nas medalhas, a entidade com maior número de atletas 
no evento será a campeã, sendo igual o número de participantes, ambas dividirão o 
prêmio 

Kyorugui (Luta)  

 Artigo 9º - É de responsabilidade de cada atleta o comparecimento à área de luta com 
todos os equipamentos protetores obrigatórios (cabeça, tronco, antebraço, caneleira, luvas, 
bucal e genital) e toalha. 

Artigo 10º -  As categorias de peso seguirão a emenda ao regulamento, aprovados na 
Assembleia da WTF, em dezembro de 2008 (Ankara/Turquia).  

Artigo 11º -  A tabela de categorias de peso, no masculino e no feminino será:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

ADULTO 
Cat. Masc. Cat. Fem. 
- 54 kg 1 - 46 kg 11 
- 58 kg 2 - 49 kg 12 
- 63 kg 3 - 53 kg 13 
- 68 kg 4 - 57 kg 14 
- 74 kg 5 - 62 kg 15 
- 80 kg 6 - 67 kg 16 
- 87 kg 7 - 73 kg 17 
+ 87 kg 8 + 73 kg 18 

 
 
Artigo 12º -  As categorias de faixas serão divididas em 3 (três) classes  
  
 - 1ª CLASSE (Código K) : Faixa amarela (8o GUB) até faixa verde-azul (5o GUB). 
 - 2ª CLASSE (Código L): Faixa azul (4o GUB) até a faixa vermelha (2o GUB).  
 - 3ª CLASSE (Código M) : Faixa vermelho-preta (1o GUB) até faixas pretas independentes 
de Dan.  
  

§1º - A duração de Combates de kyorugui seguirá as Classes de Faixa expressas no 
item 19.  
 
§2º - Para a 1a e 2a Classes serão 2(dois) rounds de 2(dois) minutos cada um com 
intervalo de 1(um) minuto entre eles.  
 
§3º - Para 3a Classe será de 2(dois) rounds de 2(dois) minutos cada, com intervalo de 
1(um) minuto entre eles; para final haverá 3 (três) rounds de 2(dois) minutos cada, 
com intervalo de 1(um) entre eles. 

 
§4º - A quantidade e a duração de cada round em cada combate poderá ser 
modificada, mediante aprovação das entidades no Congresso Técnico, juntamente à 
Arbitragem e Federação. 
 

Artigo 13º - Da Premiação e Classificação - Os 03 (três) primeiros colocados de cada 
categoria, em cada naipe, receberão medalhas. 
  

§1º - A pontuação cada categoria, em cada classe e naipe será:  
. 10 (dez) pontos para cada medalha de ouro;  
. 07 (sete)  pontos para cada medalha de prata;  
. 05 cinco) pontos para cada medalha de bronze.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
§2º - Somente contarão pontos para a classificação geral, as categorias que em cada 
classe e em cada naipe, atinjam no mínimo 2 (duas) entidades participantes, com 
participação efetiva de pelo menos 1 (um) atleta de cada entidade.   
 
§3ª - 27. No caso de W.O., a entidade perderá 1 (ponto) por atleta que não 
comparecer; e mais 2 (pontos) se na categoria daquela classe e naipe, nenhum dos 
inscritos comparecer.  

  
Poom-se (Formas)  
 
Artigo 14º - Será realizado o JUBs Estadual de Poom-se nas mesmas categorias de faixas 
usadas nas lutas, divididos em masculino e feminino. 
 

1ª CLASSE (Código PS17) : Faixa amarela (8o GUB) até faixa verde-azul (5o GUB). 
2ª CLASSE (Código PS18): Faixa azul (4o GUB) até a faixa vermelha (2o GUB).  
3ª CLASSE (Código PS20) : Faixa vermelho-preta (1o GUB) até faixas pretas 
independentes de Dan.  

 
Artigo 15º - Da Premiação, os 03 (três) primeiros colocados de cada categoria, em cada 
naipe receberão medalhas.  
  

§ 1º A pontuação de cada categoria, em cada classe e naipe será:  
  

. 10 (dez) pontos para cada medalha de ouro;  

. 07 (sete)  pontos para cada medalha de prata;  

. 05. (cinco) pontos para cada medalha de bronze.  
  

Artigo 16º - Da Classificação - Somente contarão pontos para a contagem geral as 
categorias que em cada classe e em cada naipe atinjam no mínimo 2 (duas) entidades 
participantes, com participação efetiva de pelo menos 1 (um) atleta de cada entidade.   
 
Artigo 17º - Das punições - No caso de W.O., a entidade perderá 1 (ponto) por atleta que não 
comparecer; e mais 2 (pontos) se na categoria daquela classe e naipe, nenhum dos 
inscritos comparecer.  
 

§1° - Somente será classificado e pontuado o (a) atleta que não errar a execução do 
Poom-se.  
  
§ 2º - Se o (a) atleta realizar o Poom-se individualmente não tendo adversários cabe 
os mestres que farão o julgamento da forma a determinação da colocação 
premiando ou não o atleta. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Considerações Finais  
  
Artigo 18ª -  As modalidades são divididas por códigos e pesos, para isto é necessário: 1) 
Para disputa do Kyorugui (luta): identificar o gub/Dan através da letra; e a categoria de 
peso através do número.; 2) Para disputa do Poom-se: apenas o gub/Dan através do código. 
  
Artigo 19º - O preenchimento das fichas é OBRIGATÓRIO, com assinatura do responsável 
da equipe.  
  
Artigo 20º -  O Congresso Técnico ocorrerá antes do campeonato, com aviso em Boletim 
Oficial, previamente publicado, sendo obrigatória a presença de um representante da 
entidade para eventuais esclarecimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
FICHA de INSCRIÇÃO POR EQUIPE de TAEKWONDO 

A FICHA DEVE SER ENVIADA PARA O E-MAIL  dt@fupe.com.br   E NÃO SUBSTITUI O PROCESSO 
NORMAL DE INSCRIÇÃO QUE CONSTA NO INICIO DESSE INFORME. 
 

TERMO de RESPONSABILIDADE para a EQUIPE 
 
Em consideração ao meu envolvimento sob auspícios da organização e coordenação neste evento competitivo, eu tomo conhecimento 
e concordo que, declaro que os atletas inscritos da equipe estão aptos a participarem dos jogos universitários Brasileiros fase Estadual 
na modalidade de Taekwondo e cada competidor (a) é inteiramente responsável por sua integridade física, isentando os organizadores, 
organização, entidades patrocinadoras e demais membros do evento, de toda e qualquer responsabilidade por acidentes que venham a 
ocorrer, dentro das atividades do evento e no transporte. Declaro ainda compreender que o Taekwondo é um esporte de contato 
(combate), que impõe alto contato físico e que por isso há riscos de acidentes. Estou ciente em respeitar as regras da competição, 
concernentes ao esporte. Por fim declaro estar ciente de que se houver algum impedimento médico ou físico para a participação da 
competição, devo levar tal fato ao conhecimento dos organizadores e o (a) atleta deverá abandonar a competição. Caso não seja 
comunicado a real condição da física do (a) atleta o (a) mesmo estará assumindo todos os riscos inerentes aos seus atos. Também 
estarei outorgando todos os direitos de divulgação sobre minha imagem e de minha equipe para divulgação nos meios de comunicação 
(mídias), a ser feitas a qualquer tempo deste evento sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessária, para tanto qualquer 
outra permissão verbal ou escrita. Este termo é válido para todas as modalidades na qual participarei neste evento. 
 
 
 
____________________________________________ 
             Assinatura do Responsável pela equipe 
 
 
São Paulo, ______ de _______________________ de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

ENTIDADE  
TÉCNICO DA ENTIDADE  
TELEFONE  
E-MAIL  

No. Nome Completo dos atletas Kiorugui 
(código) 

Peso Poom-se 
(código) 

Graduação 

1   Kg   
2   Kg   
3   Kg   
4   Kg   
5   Kg   
6   Kg   
7   Kg   
8   Kg   
9   Kg   
10   Kg   
11   Kg   
12   Kg   
13   Kg   
14   Kg   
15   Kg   
16   Kg   
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Ficha de Inscrição Individual Tae Kwon Do 
O presente termo desse ser enviado para o e-mail dt@fupe.com.br e não substitui o processo normal 
de inscrição 

 
Atleta (nome completo): 
 

Graduação: (Gub/Dan) 
 
 

Peso: 
 
 

Códigos (atenção! Apenas CÓDIGOS) (letra e nº referem sua 
categoria) 
 
KIORUGUI _______________POOM-SE ____________ 

 
TERMO de RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 
Nome do participante: _____________________________________________________________________ 
 
Entidade: ________________________________________________________________________________ 
 
Em consideração ao meu envolvimento sob auspícios da organização e coordenação neste evento 
competitivo, eu tomo conhecimento e concordo que: Eu declaro que estou apto a participar dos jogos 
universitários Brasileiros fase Estadual na modalidade Taekwondo, sou inteiramente responsável pela 
minha integridade física, isentando os organizadores, organização, entidades patrocinadoras e demais 
membros do evento, de toda e qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer, dentro das 
atividades do evento e no transporte. Declaro ainda compreender que o Taekwondo é um esporte de contato 
(combate), que impõe alto contato físico e que por isso há riscos de acidentes. Estou ciente em respeitar as 
regras da competição, concernentes ao esporte. Por fim declaro estar ciente de que se houver algum 
impedimento médico ou físico para a participação da competição, devo levar tal fato ao conhecimento dos 
organizadores e abandonar a competição. Caso não comunique minha real condição física estarei 
assumindo todos os riscos inerentes aos meus atos. Também estarei outorgando todos os direitos de 
divulgação sobre minha imagem para divulgação nos meios de comunicação (mídias), a ser feitas a qualquer 
tempo deste evento sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessária, para tanto qualquer outra 
permissão verbal ou escrita.  
 
Este termo é válido para todas as modalidades na qual participarei neste evento. 
 
_____________________________________ 
Assinatura do competidor 
 
Para atletas menores de idade (menores de 18 anos no ato de registro) 
 
Isto é para certificar que eu, como responsável legal deste participante, realmente consinto que ele 
“desobriga” o realizador e os organizadores de quaisquer e toda responsabilidade que concernem em meu 
envolvimento no programa referente a esse campeonato. 
 
____________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
 
C.P.F. nº: _____________________________ 
 
São Paulo, ______ de ______________________ de 2020. 
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Relação dos Atletas por Equipe 

Enviar para dt@fupe.com.br  

Equipe:    IES.:   
 

RESPONSAVEL:_________________________________________CPF_________________ 
 

OFICIAIS ( Técnico, Treinador ou Médico) .  
 
             N  o  m  e:     C a r g o:          N  o  m  e:      C a r g o 

 
1.            3.      
 

 

2.            4.      

 
Poomsae  individual   

 
Nome  e graduação(faixa)   

1 _______________________________________________________________________ 
2  _______________________________________________________________________ 

3 _______________________________________________________________________ 

4 _______________________________________________________________________ 
 

Poomsae  dupla TKD                        
Nome e graduação(faixa)  = 

1  _______________________________________________________________________ 
2  _______________________________________________________________________ 

 
 
Poomsae TRIO TKD    
 Código(s)Graduação N  o  m  e  Termo de Responsabilidade 

1             

2             

3             

Freestyle  
 

poomsae  Mista TKD                      Termo de Responsabilidade          Atleta 2  
Nome e graduação(faixa)  Termo de Responsabilidade 

1                                   

2                                   
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

Eu e/ou ou minha equipe, declaramos que, ao nos inscrevermos nesta Competição jogos 
universitários Brasileiros fase Estadual na modalidade taekwondo, sou/somos inteiramente 
responsáveis pela nossa integridade física, isentando os organizadores, organização, entidades, 
patrocinadores e demais membros do torneio, de toda e qualquer responsabilidade por acidentes 
que venham nos ocorrer, dentro das atividades do evento e nos transportes.  Declaramos ainda, 
compreender que o Taekwondo é um esporte de combate, que impõe alto contato físico e que por 
isto há riscos de acidentes.  Estamos cientes em atender às regras da competição, concernentes ao 
esporte. 
 
Por fim, declaramo-nos cientes de que se houver algum impedimento médico ou físico para 
participação na competição, devamos levar tal fato ao conhecimento dos organizadores e 
abandonar o torneio.  Caso não comuniquemos nossa real condição física, estaremos assumindo 
todos os riscos inerentes aos nossos atos.  Também, estamos outorgando todos os direitos de 
divulgação sobre nossa im 
 
agem para divulgações (TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartaz e etc.,) a serem feitas a qualquer 
tempo deste evento, organizadoras, entidades e patrocinadores sem nenhuma compensação 
financeira, sendo desnecessário, para tanto qualquer outra permissão verbal ou por escrito. 
 
De acordo (todos os participantes devem obrigatoriamente dar o seu ciente no Termo de 
Responsabilidade ou no verso)  

 
 
 
 
Data: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
RESPONSAVEL:____________________________________CPF_____________________ 
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