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Caro Sr. Presidente, 
Caro Treinador,  
Caro Atleta, 
Estimados Amigos, 

 
Em nome da Federação Portuguesa de Taekwondo, tenho o prazer 
de os convidar a participar 2º Torneio Online de Poomsae, 
organizado por esta instituição. 
 
Após o êxito da primeira edição que contou com cerca de 30 mil 
visualizações nas redes sociais, 16 equipas em representação de 5 
países (Inglaterra, Dinamarca, Islândia, Espanha e Portugal), só nos 
restava um caminho: repetir o evento com maior ambição. 
 

Mantendo os apoios iniciais (Kombat Press e Marcial ArtSport), unimos esforços com a VAZTIC e 
iremos certamente proporcionar a todos uma competição de excelência de Taekwondo, na disciplina 
de Poomsae. 
 
Este evento será realizado no formato online e irá ocorrer nos dias 10 e 11 de Abril 2021. 
 
O 2º Torneio Online de Poomsae terá competições para as categorias individuais de Dan, Kup, 
Freestyle e ainda a competição Família, onde será possível competir em pares ou trios com membros 
de família, criando assim mais uma forma de a nossa modalidade combater a pandemia que vivemos.  
 
Nos dias em que a prova se realiza, árbitros internacionais irão avaliar os competidores em directo e 
ao mesmo tempo que toda a audiência poderá visualizar as performances dos atletas. 
 
Contamos como director de prova o Sr. Tiago Oliveira que possui uma larga experiência na 
organização de eventos da nossa modalidade e iremos ter como membros do CSB deste evento, para 
além do director de prova, o GM Mustapha Moutarazak (WT Referee Chairman) e o Árbitro 
português Nuno Grossmann. 
 
Estamos ansiosos por receber a vossa confirmação de participação até Domingo 28 de Março de 
2021. 
 
Cordialmente, 
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INFORMAÇÕES E REGULAMENTO DE POOMSAE 
 
 

 
Organização:   Federação Portuguesa de Taekwondo 
 
Diretor Prova:  Tiago Oliveira (+351 912154396) 

 
Apoio:   Associação Taekwondo do Porto (ATDP). 

 
Arbitragem:  GM Mustapha Moutarazak e Mestre Nuno Grossmann 

 
Competição:  10 de Abril (Sábado) e 11 de Abril 2021 (Domingo)  

   Transmissão Online nas redes sociais da Federação Portuguesa Taekwondo 
Divisões e categorias a anunciar dia 8 de Abril 2021 

 
Inscrição:    Online no website - https://www.martial.events/en  

     
Prémios:    1º, 2º, 3º e 3º Ex-aequo  

  Troféus 1º, 2º e 3º lugar por Equipas 
   

Participação:   Clubes convidados.  
  Atletas de todas as graduações e idades. 
 

HASHTAGS:                            #TOP2021 
   #TorneioOnlinePoomsae 
   #FederaçãoPortuguesaTaekwondo 
   #KombatPress 
   #Marcial Artsport 
   #martial.events 
Programa: 

 
 

SÁBADO 10 DE ABRIL 

11H00 TRANSMISSÃO ONLINE DA 
COMPETIÇÃO NO FACEBOOK E 

YOUTUBE DA FEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DE TAEKWONDO 

 
 

  DOMINGO 11 DE ABRIL  

11H00 TRANSMISSÃO ONLINE DA 
COMPETIÇÃO NO FACEBOOK E 

YOUTUBE DA FEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DE TAEKWONDO 

 
 
 

https://www.martial.events/en
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COMPETIÇÃO KUP – CATEGORIAS POR IDADE E GÉNERO 

 

Categorias Idade 
Limite do ano de 

nascimento 

Bambis Até aos 7 anos 2014 ou após 

Benjamins 8 a 9 anos 2012 - 2013 

Infantis 10 a 11 anos 2010 - 2011 

Cadetes 12 a 14 anos 2007 - 2009 

Juniores 15 a 17 anos 2006 - 2004 

Sub-30 18 a 30 anos 2003 - 1991 

Sub-40 31 a 40 anos 1990 - 1981 

Sub-50 41 a 50 anos 1980 - 1971 

Mais 50 51 anos ou mais 1970 ou antes 

 
COMPETIÇÃO DAN – CATEGORIAS POR IDADE E GÉNERO 

 

Categorias Idade 
Limite do ano de 

nascimento 

Infantis 11 anos ou menos 2014 ou após 

Cadetes 12 a 14 anos 2007 - 2009 

Juniores 15 a 17 anos 2006 - 2004 

Sub-30 18 a 30 anos 2003 - 1991 

Sub-40 31 a 40 anos 1990 - 1981 

Sub-50 41 a 50 anos 1980 - 1971 

Sub-60 51 a 60 anos 1970 - 1961 

Sub-65 61 a 65 anos 1960 - 1956 

Mais de 65 66 anos ou mais 1955 ou antes 

 
Regras de competição para KUP e DAN: 

 
a. A pontuação será efetuada pelas Regras da WT e de acordo com o anexo 

sobre as competições online; 
b. Os atletas serão avaliados pelos vídeos enviados. 
c. Sistema Cut-off com 1º, 2º e 3º Round (P, SF e F)  
d. P: 2 Poomsae - passam 50% dos inscritos na categoria, caso hajam mais de 

19 competidores;  
e. SF: 2 Poomsae – Passam os 8 melhores classificados;  
f. F: 2 Poomsae – Decisão da classificação Final; 
g. Na competição de Kup os atletas escolherão livremente as Taegeuk a 

realizar na competição. 
h. Na competição de Dan, o sorteio das Poomsaes das várias rondas será 

realizado no dia 22 de Março (Segunda); 
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         COMPETIÇÃO FREESTYLE – CATEGORIAS POR IDADE E GÉNERO 
 

Categorias Idade 
Limite do ano de 

nascimento 

Sub-17 Até aos 17 anos 2004 ou após 

Mais 17 18 anos ou mais 2003 ou antes 

 
 
Regras de competição para Freestyle: 
 

i. A pontuação será efetuada pelas Regras da WT na vertente de Freestyle e 
de acordo com o anexo sobre as competições online; 

j. Os atletas serão avaliados pelos vídeos enviados; 
k. Competição aberta a todas as graduações; 

 
 

COMPETIÇÃO FAMÍLIA – CATEGORIAS 
 

Categorias Idade 
Limite do ano de 

nascimento 

Par Sem Limite Sem Limite 

Trio Sem Limite Sem Limite 

 
 

Regras de competição para Família: 
 

a. A pontuação será efetuada pelas Regras da WT e de acordo com o anexo 
sobre as competições online;. 

b. Esta competição terá apenas uma Ronda composta por 2 Poomsaes. 
c. Os atletas serão avaliados pelos vídeos enviados. 
d. Esta competição será acessível apenas a pessoas que vivam juntas, ou que 

pertençam à mesma família; 
e. Não haverá limite de idade para a formação de pares e trios, da mesma forma 

que não haverá qualquer regra na combinação de atletas de igual ou 
diferente género; 

f. De forma a unir ainda mais as famílias, será válida a inscrição de cada par ou 
trio, desde que pelo menos um dos intervenientes seja praticante de 
Taekwondo; 

g. Esta competição será realizada usando apenas as 3 primeiras Taegeuk 
(Taegeuk 1 Jang, Taegeuk 2 Jang, Taegeuk 3 Jang)  
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Prazos e Taxas de Inscrição  
 

Data Limite Competições Taxa de inscrição 

28 de Março 2021 Dan, Kup, Freestyle e Família 37,5€ 

 
 

1. Não haverá tolerância nos prazos estabelecidos. 
2. Pares & Trios: Por cada par ou trio aplicam-se os valores e prazos acima 

apresentados. 
3. Inscrições serão validadas apenas após confirmação pagamento. 

 
 

Inscrições 
Todo o processo de inscrição e respectivo pagamento das taxas de participação na prova, são realizadas online no 
website https://www.martial.events/en 

 
Gravação e Envio dos Vídeos 

Após a finalização do prazo das inscrições e realizado o sorteio de Poomsaes, todos os participantes devidamente 
inscritos devem fazer o upload dos seus vídeos até ao dia 7 de Abril 2021; 
 
Os vídeos deverão ser gravados e colocados na plataforma da VAZTIC que será disponibilizada para o efeito; 
 
No que diz respeito à criação dos vídeos, os participantes poderão gravar os seus filmes, num local à sua escolha 
em conformidade com o indicado pelas autoridades de saúde e governo. 
 
É permitido que os participantes possam usar calçado desportivo ou meias durante as gravações dos respetivos 
vídeos; 
 
Todos os participantes devem seguir as normas de filmagens, colocadas em anexo; 

 
Obtenção de pontos para Equipa 

1º Lugar: 7 pontos; 2º Lugar: 3 Pontos; 3º Lugar: 1 Ponto. 
 
Prémios de Equipa: 1º, 2º e 3º Lugar em cada uma das 4 competições. 
 

Despesas e Responsabilidade Médica 
Todas as despesas, bem como responsabilidade médica serão da inteira responsabilidade da equipa. 
 
A Organização não se responsabiliza por qualquer dano físico que possa ocorrer.  

 
Alterações ao Regulamento 

O Regulamento poderá sofrer alterações, sendo estas disponibilizadas logo que possível. 
 

Casos Omissos 
Qualquer Caso omisso/Incongruência será resolvido pelo “Competition Supervision Board” e terá caráter definitivo.  
 

Covid-19 
Devidamente a situação pandémica que todos vivemos atualmente, a organização deste torneio aconselha todos 
os participantes a gravarem os seus vídeos em conformidade com o indicado pelas autoridades de saúde. 
 
Sugerimos que as Equipas com elevado número de participantes, gravem os seus vídeos separadamente, sem se 
juntarem no dia da gravação, no sentido de diminuir uma possível transmissão do COVID-19. Sugerimos ainda que 
sigam à regra todas as instruções comportamentais sugeridas pelas autoridades de saúde do país. 
 

 
 
 
 

https://www.martial.events/en
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ANEXO 1 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 
 
 
Eu ___________________________________________ na qualidade de ________________ 
 
em representação do clube_____________________________________________________ 
 

para o 2º Torneio de Poomsae Online a realizar nos próximos dias 10 e 11 de Abril de 2021. 
 
Tomei conhecimento e aceito o conteúdo integral do regulamento da atividade acima referida; 
 
Ao inscrever os atletas por intermédio do clube que represento, certifiquei-me que os mesmos 
reúnem as condições necessárias para essa participação e possuem o necessário seguro 
desportivo; 
 
São da responsabilidade do delegado da equipa, todos os actos os praticados pelos atletas e 
elementos da comitiva, assim como acompanhamento do atleta ao estabelecimento hospitalar 
em situações não classificadas como emergência médica. 
 
Igualmente recolhi as devidas autorizações de participação por parte dos Encarregados de 
Educação dos atletas menores de idade. 
 
 
O Presidente/Delegado do Clube 
 
________________________________________ 
 
________________________, ______ de _________ de 20____ 
 
 
 
Nota: Esta declaração deve ser assinada pelo Presidente do Clube ou pelo Delegado de equipa, 
e enviada no ato de inscrição para o seguinte email: top2021@fptaekwondo.pt 
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ANEXO 2 
 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

 
Eu, _________________________________________  portador do B.I./C.C. n.º ___________ 

com validade até _______/_______/_______, na qualidade de ________________________ 

do clube ______________________________________ declaro para os devidos efeitos que os 

atletas abaixo indicado, todos eles menores de idade, têm na sede do mesmo autorização 

assinada pelo Encarregado de Educação para participar no “2º Torneio de Poomsae Online” 

que se realizará nos próximos dias 10 e 11 de Abril de 2021. 

Declaro também que os mesmos reúnem as condições necessárias para a participação na 

atividade mencionada. 

Nome Completo N.º BI / CC Data nascimento 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
__________________________, _____ de _____________ de 20____ 
 
______________________________________________ 
(assinatura do responsável) 
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ANEXO 3 
 

Como se Registar na Competição? 
 

1. Por favor certifique-se que leu atentamente o regulamento da prova. 
 

2. Aceder ao site www.Martial.Events, crie um nome para a equipa e inscreva-se e aos  
seus atletas. Aguarde um email de confirmação do registo e quanto deve pagar. 
Caso tenha problemas, envie um e-mail para ricardo@martial.events  
 

3. Efetue o pagamento diretamente no site www.Martial.Events.  
 

4. Antes de gravar, certifique-se de ler cuidadosamente os guias de gravação de vídeo 
e o procedimento para enviar vídeos. Não se esqueça que os requisitos de gravação 
para Poomsae Freestyle são diferentes de Poomsae Reconhecida. 
 

5. No dia em que o registo fechar, certifique-se de verificar seu e-mail / caixa de spam 
para um e-mail da Martial Events com informações sobre como enviar os seus 
videos. O e-mail será enviado para o e-mail com o qual você se inscreveu, o que 
significa que seu treinador / pai receberá o link, caso o registo não tenha sido feito 
por si.  
 

6. O link vai encaminhar automaticamente para o servidor da Vaztic onde poderá 
realizar o upload dos seus vídeos . O link vai apenas mostrar o exato número de 
vídeos que deverá fazer o upload. 

 Se você tem 20 ou mais atletas na sua categoria, isso significa que você vai se 

apresentar e fazer upload de 6 vídeos; Ronda preliminar, semifinal e final. 

  No caso de haver entre 9 e 19 atletas na sua categoria, você realizará a 

Semifinal e Final, o que significa 2 rondas e 4 vídeos no total.  

 Se houver 8 ou menos atletas na sua categoria, você só vai realizar a Ronda 

Final e enviará apenas 2 vídeos das suas Poomsaes da Ronda Final. 

 

7. Se houver problemas com o upload, você será notificado imediatamente. Certifique-

se de verificar seu e-mail / spam para ver se há um e-mail do Vaztic. O e-mail será 

enviado para o endereço de e-mail com o qual você se registou, o que significa que 

seu treinador / pai receberá o link, caso o registro não tenha sido feito por você. Se 

você tiver dúvidas, envie um e-mail para upload@vaztic.com. 

 

Esteja ciente de que o PROCESSO DE UPLOAD pode demorar muito e você receberá um e-mail 
após o término do processo. Certifique-se de verificar seu e-mail / spam / caixa de lixo 
eletrônico para ver se há um e-mail do Vaztic. O e-mail será enviado para o endereço de e-
mail com o qual você se registou. Se não receber um e-mail em 24 horas, verifique novamente 
o seu link e veja se o seu vídeo teve um problema de processamento. Não espere até o último 
minuto para enviar, porque pode demorar e o seu vídeo pode não atender aos requisitos da 
competição. 
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ANEXO 4 
 

Explicação das regras 

As regras de Poomsae da WT (14 de Maio de 2019) são aplicáveis, a não ser 

que o contrário seja informado no regulamento 

Regras Gerais 
• As filmagens devem processar-se cumprindo as regras das autoridades de saúde e 

governamentais de cada país; 

• Joias não são permitidas; 

• É permitido os atletas usarem sapatilhas próprias e meias;  

• Se a posição do braço, mão ou pé não conseguir ser visualizado, os árbitros vão 

realizar dedução de pontuação;  

• Ligaduras ou outros curativos médicos são permitidos; 

• Para a competição DAN é permitido que os atletas possam usar o Dobok tradicional 

(Dobok branco com decote em V preto) e Dobok de Competição Poomsae de acordo 

com as idades das categorias; 

 

Politica da graduação de Kup 
Este evento é aberto a todo o mundo, com isso estaremos enfrentando diversos sistemas de 

notas e interpretações do KUP. Isso significa que temos que lidar com o fato de que cada Clube 

tem sua própria faixa de cores relacionada à classificação KUP. Portanto, usaremos as 

informações de registro da nota KUP fornecidas pelo delegado da equipe no processo de 

registo. 
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Desqualificação 
As seguintes situações podem resultar em desclassificação por decisão do CSB: 

• Os competidores competindo na divisão errada. 

• Erro durante o registro. Exemplo: 

 Se obtivermos a confirmação de que um POOM ou DAN está competindo na 

divisão de cintos coloridos, toda a equipe será desclassificada e não haverá 

devolução das taxas de inscrição. 

 • Vídeos que foram editados ou mostram prova de edição. Você pode cortar a duração 

do vídeo (às vezes o vídeo tem tempo extra para entrar e sair) nada mais será 

permitido. 

• Atletas que se inscreveram sem enviar os vídeos a tempo. 

• Vídeos contendo propaganda política, social ou religiosa. 

• Vídeos contendo palavrões ou imagens ou gestos indecentes. 

• Usar temas ou pessoas para apoio durante o Freestyle. 

• Os competidores que enviarem vídeos usados em outra competição ou o mesmo 

vídeo usado várias vezes em rondas de Poomsae de livre escolha. 

• Vídeos com música durante a apresentação, exceto Freestyle. 

• Envios de vídeo de Freestyle que não possuam a resolução de 1080 pixels com a 

velocidade de 60 frames por segundo. 

• Vídeos Freestyle que não atendam aos requisitos de duração de uma apresentação 

Freestyle de 90 a 100 segundos (tempo começa a contar no Comando Chumbi / 

quando a música começa). 

 

Deduções:  
 Vídeos de baixa qualidade que não podem ser julgados pelos árbitros resultarão em 

0,0 pontos técnicos e 1,5 pontos na apresentação por Poomsae. No Freestyle, vídeos 
de baixa qualidade serão pontuados como Técnico 0,0 e Apresentação normalmente. 

 Os competidores executando a Poomsae errada terão 0,0 pontos técnicos e 1,5 
pontos 

 0,3 será deduzido se qualquer parte do corpo do competidor estiver fora do quadro 
do vídeo. Outras deduções serão aplicadas para cada movimento, onde uma parte do 
corpo não é visível. 
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ANEXO 5 
 
 

Gravação 
Poomsae e Freestyle Poomsae 

 

Requerimentos mínimos sugeridos 

Para Poomsae reconhecido (DAN e cintos coloridos):  
• 720 ou 1080p com 30/60 frames por Segundo; 

Para Freestyle:  
• 1080p com 60 frames por Segundo; 

• Não possuir estes requerimentos, resulta em desqualificação;  

• 90-100 segundos de duração 

Duração dos vídeos a gravar e submissão:  
1. Certifique-se de seguir as instruções das autoridades de saúde locais e nacionais 

em relação ao distanciamento social e excursões ao ar livre. 

2. O atleta deve estar 100% de corpo inteiro dentro da gravação do vídeo em todos 

os momentos. A câmara pode ser movida em uma linha para facilitar essa cobertura 

(sem música). Tente filmar o mais próximo possível sem sair do enquadramento. 

3. Vídeos que foram usados em qualquer outra competição NÃO serão aceites para 

consideração. 

4. A gravação do vídeo deverá ser feita enquanto o atleta estiver de frente para a 

câmara na posição inicial. É permitido aumentar e diminuir o zoom durante a 

apresentação, desde que todo o corpo esteja no quadro do vídeo. 

Nota: Por favor, verifique a IMAGEM 1 como um exemplo de como filmar 
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5. A gravação do vídeo pode começar imediatamente após Charyot e Kyonghe. Entrar 

e sair não é necessário. 

6. Não edite o vídeo nem inclua nada adicional no início do vídeo. Não é necessário 

escrever o seu nome, adicionar uma bandeira, etc. no vídeo. Apenas vídeos de 

“filmagem direta” / originais podem ser enviados. 

7. Requisitos mínimos de vídeo 720 pixels com 30 frames por segundo. No entanto, 

1080p com 60 frames por segundo é altamente recomendável para eventos Poomsae 

reconhecidos. Gravações de vídeo de qualidade inferior podem fazer com que os 

árbitros não consigam pontuar a sua performance na poomsae. 

 8. Os requisitos mínimos obrigatórios de vídeo para Freestyle Poomsae são 1080p 

com 60 frames por segundo. Gravações de vídeo de qualidade inferior e vídeos 

editados para atender a qualquer um dos requisitos resultarão em desqualificação. 

9. Modo “Retrato” (Vertical) A gravação não é permitida. Somente o modo 

“Paisagem” (horizontal) é permitido. 

10. Os atletas podem usar calçados desportivos e meias quando filmarem ao ar livre, 

no entanto, a posição dos pés deve estar claramente visível. 

11. Atletas que mostrarem bandeiras / faixas / pósteres políticos ou religiosos serão 

desclassificados. Verifiquem as informações nos vossos dojang. 
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Filiaça o

 
 

Parceiros 
 

 
 

Apoio a  Prova 
 
 

   


