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ORGANIZAÇÃO 

Informação de contacto FEDERAÇÃO PORTUGAL TAEKWONDO  

ATLX – Associação de Taekwondo de Lisboa 

R DAMIÃO DE GÓIS 11 R/C ESQ.,  

1400-087 LISBOA, PORTUGAL 

  

Presidente Nuno Semedo 

E-mail: geral@portkd.com  

  

Director de Arbitragem Sr. Henrique Leite 

E-mail: Kikevenz@gmail.com  

   

Plataforma de inscrições Martial.Events  

https://www.martial.events/nl  

  

Local da Prova Pavilhão Municipal Casal Vistoso,  

R. João da Silva, 1900-098 Lisboa, Portugal 

  

Alojamento Veja o anexo “Alojamentos”. 

  

Patrocínios   

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

mailto:geral@portkd.com
mailto:Kikevenz@gmail.com
https://www.martial.events/nl
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HORÁRIOS  

29 Maio- 6ª-feira 11:00-20:00   Credenciação para todas as categorias 

 12:00-22:00  Pesagens para atletas de COMBATE  

  

30 Maio - Sábado 08:00-09:00   Credenciação para a Competição de Poomsae 

 09:30 – 18:00 Início do Portugal Open – Poomsae e Kyorugu 

 18:30 Cerimónia de entrega de prémios - Poomsae 

 19:00 Cerimónia de entrega de prémios - Kyorugui 

COMPETIDORES  

Idades e categorias Categorias da WT (max. 300 competidores/dia)  

INFANTIS B nascidos em 2012 – 2013– 2014  

Infantis B femininos: -22, -24 -26, -29, -32, -35, -38, -41, +45  

Infantis B masculinos: -22, -24 -26, -29, -32, -35, -38, -41, +45 

 
INICIADOS A nascidos em 2009 – 2010 – 2011   

Iniciados A femininos: -27, -29, -32, -35, -39, -43, -47, -52, -57, +57  

Iniciados A, masculinos: 27, -29, -32, -35, -39, -43, -47, -52, -57, +57  

 

CADETES nascidos em 2006 – 2007 – 2008   

Cadetes femininos: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59  

Cadetes masculinos: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65  

  

JUNIORES nascidos em 2003 – 2004 – 2005  

Junior femininos: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68  

Junior masculinos: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78  

  

SENIORES nascidos em 2003 e antes   

Senior femininos: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73  

Senior masculinos: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87  

  
Aqueles que não são considerados legalmente adultos no seu país de 

origem deverão trazer um consentimento escrito pelos pais ou tutores 

legais onde é aceite a sua participação na prova e os regulamentos da 

mesma. Ver anexo 5.  

 

  
Graduações Infantis, Iniciados e Cadetes devem ter no mínimo a graduação de 7º Kup  

 geup. Juniores e Seniores devem ter no mínimo a gradução de 2º Kup 
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REGRAS DE COMPETIÇÃO   

  

Geral São aplicadas todas as regras em vigor da WT   

  

Protestos Apenas o treinador principal poderá apresentar protesto, 

imediatamente após o término do combate. Por cada protesto será 

cobrado o valor de 150€. A decisão final caberá ao Director de 

arbitragem.  

  

Video replay Para todas as categorias e em todas as áreas de competição.   

  

Anti-Doping Alguns competidores poderão ser selecionados ao acaso. A lista de 

substâncias proibidas é a publicada pelo COI.   

  

Torneio tipo Será utilizado o sistema de eliminação simples em todas as áreas.   

  

Equipamento Serão fornecidos em todas as áreas de competição sistemas 

eletrónicos DAEDO PSS incluindo capacetes eletrónicos  

Todos os competidores deverão trazer as suas próprias 

proteções reconhecidas pela WT (proteção genital, proteção de 

antebraços, caneleiras, bucal, luvas e meias com sensores).  

  

INSCRIÇÕES   

  

Website https://www.martial.events/en  

A inscrição deve ser feita por EQUIPA (pelo club admin).  

Os atletas apenas podem participar em 1 categoria.  

São apenas admitidas inscrições para:  

   - atletas   

   - treinadores   

   - médicos/fisioterapeutas com licença   

  - Equipas nacionais podem inscrever 1 oficial.   

 

  

DATA LIMITE 20 MAIO, 2019 (00:00 Portugal time GMT)  

  

https://www.martial.events/en
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VALOR DE INSCRIÇÃO   

  

Valor 15€ por atleta, pagamento via transferência bancária antes da 

data limite de inscrição de 20 de Maio.  

  

25€ por atleta se o pagamento for por transferências após a data de 

20 de Maio.  

  

Detalhes bancários   

    Nome: Federação Portugal Taekwondo  

   Morada: R DAMIÃO DE GÓIS 11 R/C ESQ.,1400-087 LISBOA, PORTUGAL 

            Banco: Caixa Geral de Depósitos 

         Conta: IBAN PT50 0035 0740 00019246 930 96 

    Código Swift:   CGDIPTPL 

    Referência: PO 2020 + nome equipa  

 

  Os valores de inscrição são obrigatórios para todos os 

participantes e deverão ser pagos em EURO. Caso haja taxas de 

câmbio, estas serão calculadas e pagas no ato da credenciação 

em numerário.  

  

Treinadores Acesso livre a todos os treinadores das equipas inscritas.   

     

Modificações 20€ por cada modificação após a data de 20 de Maio.    

  

Espectadores Entrada livre.    
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Falta de comparência Não será devolvido qualquer valor se um competidor inscrito faltar à 

competição. 

No caso de um competidor não ser retirado da lista de inscritos 

antes da data de 20 de Maio a sua equipa deverá pagar na 

totalidade o valor da inscrição. Caso a falta seja da equipa, será 

enviada uma factura após o torneio.  

  

INFORMAÇÃO   

  

Treinador Aos treinadores só é permitido o uso de fato de treino (dobok não é 

permitido). Todos os treinadores deverão ter mais de 18 anos. 

  

Acesso à área de 

competição 

Apenas para 1 treinador e 1 atleta (+ 1 médico/fisioterapeuta) 

e na posse da credencial fornecida pela organização.  

  

Visa / Visto Pedido de VISA /Visto deverão ser solictiados no máximo até 3 

semanas antes da competição (05/05/2020). Pedidos posteriores não 

serão considerados. Ver anexo 4.   

  

Responsabilidade Todos os participantes participam por sua conta e risco. A 

organização não se responsabiliza por quaisquer danos, violência, 

ferimentos ou perdas sofridas ou incorridas no decorrer da prova e, 

especificamente, consequências devido a (direta ou indiretamente) 

atos de terrorismo ou ameaças terroristas. Todos os participantes 

devem trazer os seus próprios documentos e formulários para 

qualquer tratamento médico em Portugal. Caso contrário, todas as 

despesas deverão ser pagas em dinheiro. 
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Marcas reconhecidas Apenas marcas reconhecidas serão permitidas – Ver website WT  

  

Primeiros-socorros Serão providenciados em caso de necessidade e de urgência.   

  

Imprensa Filmar e fotografar não é permitido na área de competição, a 

não ser para membros da imprensa. A gravação a partir das 

bancadas só com câmaras de mão. Se quiser trazer um 

fotógrafo ou um jornalista, por favor contacte por e-mail: 

portugalopenpt@gmail.com  

  

Regulamento A organização reserva-se o direito de fazer alterações ao 

regulamento.  

  

Commercial business  

Negócios comerciais não são permitidos sob qualquer circunstâncias 

sem a permissão da Portugal Taekwondo. 

 Uma penalização de 10.000,00 EUR será cobrada se esta regra não 

for cumprida. A organização terá total legitimidade e autoridade para 

retirar do espaço os prevaricadores. 

 

Alojamento  Caso desejem poderão utilizar os hotéis parceiros do evento com 

condições – ANEXO HOTEIS, ou no website: 

https://www.martial.events/en 

 

 

Aeroportos próximos: Poderá solicitar apoio caso necessite de transporte do Aeroporto para 

o local da prova: 

Lisboa (LIS): 5km; Faro (FAO): 280km; Porto (OPO)310Km 

 

http://www.worldtaekwondo.org/wtf-partners/recognized/
https://www.martial.events/en
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ATTACHMENT 1: VISA 
   

Conditions VISA applications can be sent max. 3 weeks prior to the competition (until 05/05/2020) to the organization. All  

 applications that arrive after this deadline, will not be treated.   

 Download MS Word version on  

   

Send application to geral@portkdcentro.com  

   

FIRST NAME LAST NAME  DATE OF BIRTH  PASSPORT N°  EXPIRY DATE  NATIONALITY  FUNCTION  
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