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CORONA CHALLANGE
A NGB Brazil ITF Taekwon-Do Federation anuncia o 1º Campeonato
Nacional “Brazil On-line CORONA Challange”, na modalidade TUL (formas), para
júniores (14 a 17 anos), adultos e veteranos, masculino e feminino, no dia 27 de
junho de 2020. Este campeonato é possível devido à alta tecnologia fornecida pelo
iSCORE como patrocinador para apoiar atletas durante seu isolamento obrigatório.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE
1. 27/06/2020 – serão realizadas todas as categorias.
Obs.: Caso haja alguma alteração no programa serão publicados avisos com
antecedência.
LOCAL DA COMPETIÇÃO
O local da competição é definido no link: www.tkd-df.com.br e a
Cyber Arena é o Palácio do Taekwon-Do:

Outras informações podem ser encontradas no banner disponível
pelo site oficial da ITF: https://www.itf-tkd.org.

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
Para se inscrever on-line o atleta deve seguir o seguinte
procedimento:
1. Visitar a Plataforma On-line no link https://online.taekwondo-itf.com/en e
selecionar seu país na opção "Running Tournaments”;
2. Clicar na opção “Create new account” e preencher o formulário de registro;
3. Confirmar que não se trata de robô mediante a opção CAPTHA;
4. Selecionar sua categoria clicando em “Sign up”;
5. Fazer o upload de no máximo 02 vídeos clicando em “Upload your vídeo” e
depois clicando em “Choose File” e “Upload” e “Save”;
6. Caso seja selecionada uma categoria por erro pressione “Leave” e opte por
nova categoria.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Para participar e competir no 1º Campeonato Nacional “Brazil On-line
CORONA Challange” os competidores deverão ser titulares do Booklet fornecido pela
ITF e os detentores de DAN do respectivo certificado internacional e até a data de
inscrição os atletas da categoria Júnior não tenham completado 18 anos de idade, os
atletas adultos completado 18 anos de idade e não completado 40 anos, e os
veteranos completado 40 anos.
REQUISITOS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO
A produção do vídeo deve observar os seguintes padrões:
 A câmera deve estar em posição fixa e centralizada no atleta
em posição preparatória para execução do Tul;
 A câmera deve estar a uma altura de 110-130cm do solo, e se
utilizado smartphone, aproximadamente na altura dos olhos de
um árbitro em posição sentada;
 A distância da câmera para o atleta deve permitir que ele
esteja completamente visível durante toda a execução do Tul;
 Não é permitido zoom durante a execução do Tul;
 A câmera deve permanecer estável durante as execuções de
técnicas;
 Se durante a execução de uma técnica o atleta sair do foco a
câmera poderá se mover e seguir o atleta, mas é vedado
qualquer zoom;
 O atleta deve escolher o local que permita a execução do Tul
sem interrupções ou obstáculos;
 O atleta deve vestir Dobok oficial Sasung;
 O atleta deve se encontrar descalço;
 O vídeo deve ter som e a respiração deve ser captada;
 O vídeo deve ser íntegro e sem qualquer edição ou efeito;
 Qualquer interferência ou orientação durante a execução
ensejará desqualificação do atleta.

PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DO TUL
Na execução do Tul o atleta deve observar:
A execução do Tul deve ser precedida de “Cha-ryeot”;
O atleta deve responder “Taekwon”;
O atleta assume a posição de “Joon-bi”;
O Tul se inicia;
Com a conclusão do Tul o atleta deve gritar o respectivo nome
da forma e retornar à posição “Joon-bi” depois de 2 a 3
segundos;
 Finalizar o vídeo.






DA COMPETIÇÃO
O início da competição está marcado para o dia 27/06/2020 às 19h.
Todos os atletas competirão em TUL, como uma execução obrigatória em cada
categoria e somente a final será realizada com dois TULs.
PROCEDIMENTO DE ENVIO DE TULs
Os atletas deverão enviar dois vídeos de TULs, um obrigatoriamente
conforme sua graduação e outro de livre escolha entre os opcionais, conforme
abaixo:
 8º Gup – Dan-gun (obrigatório), Chon-Ji a Dan-Gun (opcional);
 7º Gup – Do-san (obrigatório), Chon-Ji a Do-San (opcional);
 6º Gup – Won-Hyo (obrigatório), Chon-Ji a Won-Hyo
(opcional);
 5º Gup – Yul-Gok (obrigatório), Chon-Ji a Won-Hyo (opcional);
 4º Gup – Joong-Gun (obrigatório), Chon-ji a Won-Hyo
(opcional);
 3º Gup – Toi-Gye (obrigatório), Chon-Ji a Won-Hyo (opcional);
 2º Gup – Hwa-Rang (obrigatório), Chon-Ji a Hwa-Rang
(opcional);
 1º Gup – Choong-Moo (obrigatório), Chon-Ji a Choong-Moo
(opcional);
 1º Dan – Kwang-Gae ou Poe-Um ou Gae-Baek (obrigatório),
Chon-Ji a Gae-Baek (opcional);
 2º Dan – Eui-Am ou Choong-Jang ou Juche (obrigatório),
Chon-Ji a Juche (opcional);
 3º Dan – Sam-Il ou Yoo-Sin ou Choi-Yong (obrigatório), ChonJi a Choi-Yong (opcional);
 4º Dan – Yong-Gae ou Ul-Ji ou Moon-Moo (obrigatório), ChonJi a Moon-Moo (opcional);
 5º Dan – So-San ou Se-Jeon (obrigatório), Chon-Ji a Se-Jeon
(opcional);
 6º Dan – Tong-Il (obrigatório), Chon-Ji a Tong-Il (opcional).
Os Diplomas serão outorgados da 1ª à 3ª colocação.

INFORMAÇÕES
Os atletas competirão exclusivamente sob responsabilidade de seus
respectivos Dojangs os quais deverão certificar-se das condições de saúde e
capacidade de seus atletas para competir.
ARBITRAGEM
A arbitragem será realizada de acordo com o Regulamento Interno
das competições da International Taekwon-Do Federation.
ATENÇÃO
As inscrições somente serão aceitas até o dia 10 de junho de 2020.
Os originais das inscrições deverão ser encaminhados imediatamente até o dia 11 de
junho de 2020 ao email: marcio.carvalho@tkd-df.com.com.br.
Não há taxa de inscrição.
Cordialmente,
NGB Brazil ITF Taekwon-Do Federation.
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