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Art.º 1º 

(Definição)   

O Regulamento e Critérios de Selecção dos Elementos das Equipas de 

Competição (RCSEEC), pretende tutelar o processo de selecção de atletas em 

representação da Associação Distrital de Taekwondo de Coimbra (ADTC) em 

competição. 

Art.º 2º 

(Âmbito e Objectivos)   

1. Através do presente Regulamento, a ADTC, disciplina as condições de acesso 

dos Atletas às selecções que a representam; 

2. O presente Regulamento identifica o conjunto de meios pelos quais se visa 

garantir a igualdade de direitos quanto ao acesso e generalização da prática do 

Taekwondo. 

 Art.º 3º 

(Competências) 

Compete à Direcção da ADTC estabelecer, alterar e divulgar o presente 

Regulamento. 

 Art.º 4º 

(Considerações) 

 

Como na maioria dos desportos de combate, as competições de Taekwondo, têm 

a seguinte caracterização: 

1. Sistema de competição por eliminação; 

2. A chegada às finais representa um número significativo de combates, levando ao 

desgaste físico e psicológico dos atletas; 

3. É necessário um grande período de recuperação entre competições; 

4. São frequentes, em competições importantes, lesões por contusões, sobrecargas 

musculares e outras; 

5. As competições internacionais requerem uma preparação especial não sendo 

equiparadas às competições de âmbito nacional. 

6. O calendário das competições internacionais está mal estruturado e normalmente 

não permite grandes períodos de descanso entre competições. 

Art.º 5º 

(Composição das equipas associativas) 

1. Por tudo quanto foi mencionado nos artigos anteriores, é necessário racionalizar 

e ordenar por prioridades, a presença dos desportistas da ADTC nas competições 

em que esta participe oficialmente. 

2. A composição das equipas depende dos objectivos traçados pela ADTC para a 

época desportiva em curso. 

3. Por cada objectivo traçado, a ADTC seleccionará a equipa que representará 

Portugal em determinada competição. 
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4. O processo de selecção de cada equipa será independente. 

Art.º 6º 

(Requisitos gerais) 

Para integrar as Equipas de Competição são requisitos obrigatórios: 

a. Permanência e representação da ADTC até ao final da época desportiva, 

aquando da selecção do Atleta; 

b. Possuir a situação devidamente regularizada para com a ADTC; 

c. Comparecer, quando solicitado, às convocatórias da Selecção 

Associativa; 

d. Solicitar autorização por escrito, sempre que pretendam participar em 

provas, nas quais a ADTC não se faz representar oficialmente; 

e. Participar nas provas organizadas pela ADTC, salvo casos excepcionais, 

como lesões, que tenham sido devidamente documentadas. 

Art.º 7º 

(Requisitos específicos) 

A par dos requisitos gerais enunciados no artigo anterior, são ainda requisitos 

específicos para os candidatos: 

a. Ficar apurado nos 3 primeiros lugares do Campeonato Distrital ou da 

Taça Distrital. Sendo que os dois atletas que se apurem no 3º lugar são 

suplentes. 

b. Estar em conformidade com os escalões etários solicitados; 

c. Estar em conformidade com as divisões de peso pela qual foi 

seleccionado; 

d. Não desobedecer aos Regulamentos Anti-doping do CNAD; 

e. Informar de qualquer lesão que tenha ocorrido fora do enquadramento de 

treinos da Selecção Associativa. 

Art.º 8º 

(Direitos do Atleta) 

 

1. O Atleta tem o direito de ser informado das provas para as quais foi 

seleccionado a participar, com pelo menos 10 dias úteis de antecedência. 

2. Poderá o Atleta recusar a participação em qualquer prova que desrespeite o 

prazo previsto no número anterior. 

3. Assiste igualmente ao Atleta o direito a ser informado, sempre que exista 

interesse por parte da Federação, de captação/representação para incorporação 

na Selecção Nacional; 

4. O Atleta tem o direito de recusar efectuar testes de Kyopka e de Kyorugui em 

exame de graduação, sempre que estes se realizem a menos de 10 dias úteis de 

uma competição para a qual ele tenha sido seleccionado. 

5. O Atleta tem direito ao pagamento da franquia, por parte da Direcção, sempre 

que seja necessário activar o seguro desportivo. 

6. O Atleta deve contar com o apoio das mais diversas formas por parte da 

Associação e dos seus respectivos órgãos, a menos que este comprometa os 

próprios objectivos da Associação. 
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Art.º 10º 

(Procedimentos para faltas de comparência)   

 

Sempre que o Atleta esteja impossibilitado de comparecer a uma prova para a 

qual esteja convocado, deverá avisar a Direcção da ADTC, por escrito, com pelo menos 

de 7 dias de antecedência à realização da prova. 

 

Art.º 11º 

(Penalizações) 

1. A violação das disposições contidas no presente Regulamento poderá excluir 

temporária ou permanentemente o Atleta das Equipas de Competição, consoante 

a gravidade e culpa na situação ocorrida, bem como cumulativamente levar à 

abertura de um inquérito Disciplinar por parte da Direcção nos casos que assim 

o justifiquem. 

2. O incumprimento do disposto no Art.º 10º obriga o Atleta a ressarcir o dobro do 

valor das despesas que ele haja implicado à ADTC.  

3. Exceptua-se à aplicação do número anterior as situações que por força maior 

impliquem a falta de comparência do Atleta, desde que devidamente justificadas, 

por escrito à Direcção da Associação, até 5 dias úteis a seguir à data da 

competição; 

 

Art.º 12º 

(Casos omissos) 

 

Os casos omissos serão ponderados e integrados de acordo com o Regulamento 

Geral Interno e Estatutos da ADTC. 

 

Art.º 13º 

(Entrada em Vigor) 

 

O presente regulamento entrará em vigor a partir de 30 de Janeiro de 2011. 


