
 
  

          Promotorul: 
      Primăria comunei     
                Stăuceni 

 
 

Organizatorul: 
Asociația Obștească Clubul Sportiv de 
Taekwondo”CALEA FERICIRII”  în 

colaborare cu Școala Sportivă din 
Stăuceni SÎTNIC VALENTIN 

 

 
                           Data :  24 februarie 2018(Sâmbătă) 
                           Locul :  Sala de sport al Centrului de Excelență de Viticultură  și       
                                    Vinificație str. Grătiești 1 com. Stăuceni,  
                                Chişinău,Moldova,MD-4839                         
 
Programul 
competiției: 

Vineri  23.02.2018 
 
 
 
Sâmbătă  24.02.2018 
 
 

14.00 – 19.00- înregistrarea și cântărirea sportivilor. 
19.00 – 21.00 –adunarea arbitrilor(sala sportivă a  
                       FIM”Calea Fericirii”str. Grătiești        
                       9,com. Stăuceni). 
08.00 – 09.00- înregistrarea și cântărirea sportivilor   
                        veniți din alte localități. 
08.30 – 9.00-adunarea arbitrilor și antrenorilor. 
09.00 – începutul competiției pentru  Copii II(A),Copii II(B), 
13.00 – 13.30-deschiderea oficială a competiției,premierea finaliștilor. 
13.30 – 19.00- Copii I(A),Cadeți(A),Juniori,Seniori 
19.15- premierea finaliștilor. 
      

DATA LIMITĂ de înaintare a ofertelor: 20.02.2018 pînă la orele  24.00 
pe web saitul tkd-reg.com, numărul limită 250 sportivi. 

CATEGORIILE SPORTIVILOR  CLASA A și B Timpul 
Seniori de la 16 ani în sus F:-49,-57,-67,+67 

M:-58,-68,-80,+80 
-3x1,5min(p) 
-3x2 min(s,f) 

Juniori 2001,2002,2003 F: -42,-44,-46,-49,-52,-55,-59,-63 
M:-45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73 

-3x1,5 min(p) 
-3x1,5 min(s,f) 

Cadeți  2004,2005,2006 
(clasa A) 

F : -29,-33,-37,-41,-44,-49,-51,-55,-59 kg 
M: -33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65kg 

2x1,5min(p) 
-3x1,5 min(s,f 
-2x1min(p) 
-3x1 min(s,f) 

Copii I  2007,2008 (clasa A) F : :-23,-25,-27,-30,- 33,-36,-40,+40 kg 
M:  -23,-25,-27,-30,- 33,-36,-40,+40 kg 

Copii II  2009,2010(clasa  A) F :  -21,-23,-25,-27,-30,-33,36,-40,+40 kg 
M : -21,-23,-25,-27,-30,-33,36,-40,+40 kg 

-2x1min(p) 
-3x1 min(s,f) 

Copii II  2009,2010(clasa  B) 
 

F : -21,-23,-25,-27,-30,-33,-36,-40,+40 kg 
M: -21,-23,-25,-27,-30,-33,-36,-40,+40 kg 

-2x1min(p) 
-3x1 min(s,f) 

       
                                               
 
  

Regulile competiției:          Regulamentul pentru competiții -WT, ETU;  
                                                          Clasa A ,B în protectoare pentru corp DAE DO.                                                                       
                                                         SISTEM VIDEO REPLAY pentru Clasa A.                           

        Cupa Deschisă la Taekwondo WT 2018 
           al comunei Stăuceni Ediția a V-a  

  24 Februarie  2018 
             MD-4839, Str. Grătiești 9 email:tkdwtfcf@gmail.com               

              com. Stăuceni,TEL :+37362011115,+37322846078 
                            mun. Chișinău,Moldova,  Fax +37322327473 

   
 

 
   

                 Nivelul sportivului: Clasa A : Copii  II(A)    de la 8 Gup; 
                                   Clasa B : Copiii II(B)  pînă la  8 Gup,(fără lovituri în cap) 

              Sportivul poate să participle numai într-o singură categorie de greutate și vîrstă. 
                 Categoriile se vor forma dacă for fi nu mai puțin de 5 sportivi. 



 
Datele de contact: responsabil organizare - Lilian Pereu 
                            e-mail : lp101277@gmail.com,tel: + 37369140633 
                                       arbitru principal –Railean Ștefan 
                                 telefon: +37376005111 
Taxa de participare: Pentru fiecare sportiv 200 lei 
Schimbarea categorie de greutate 100 lei pentru fiecare schimbare. 

   
 

PREMII: 
 

         Fiecare premiant al locurilor 1-3 vor primi diplome și medalii. 
Cupe pentru cel mai bun sportiv. 

Primele 3 echipe care vor acumula cele mai multe puncte vor primi  Cupe 
corespunzător locului ocupat în clasament. 

  
Acumularea punctajului în clasament general: 

Pentru fiecare medalie de aur - 7 puncte 
  Pentru fiecare medalie de argint - 3 puncte 

                                        Pentru fiecare medalie de bronz -1 puncte 
  
Reguli și propuneri: 

- Numărul participanților de la fiecare echipă nu este limitat; 
- Sportivul trebuie să prezinte la comisia de mandatare actul de identitate, 

certificatul ce contestă nivelul lui și avizul medicului; 
- Sportivii  clasei  A,B trebuie să aibă :șosete electronice și echipamentul 

necesar; 
- Capa pentru dinți numai  pentru Sportivii  clasei  A;  
- Minorii au nevoie de consimțământul din partea părinților; 
- Toți concurenții participă pe propria răspundere; 

                               Organizatorul nu își asuma nici un risc pentru eventualele daune,  
                                pierderi sau leziuni. 
 
   
   Acest REGULAMENT prezină invitația oficială la competiție. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
          Cupa Deschisă la Taekwondo WT 2018 

      al comunei Stăuceni Ediția a V-a 
  24 Februarie 2018 

             MD-4839, Str. Grătiești 9 email:tkdwtfcf@gmail.com               
              com. Stăuceni,TEL :+37362011115,+37322846078 

                            mun. Chișinău,Moldova,  Fax +37322327473 

 

 
 

 



DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÎNT 
 

 

 

Ca tutore legal, prin prezenta îmi dau consimţământul pentru ca fiul/fiica mea sa poată participa ca sportiv 

activ la următorul turneu: 

 

Cupei Deschise al comunei Stăuceni la Taekwondo W.T., ediția  V-a 
24 februarie 2018, com. Stăuceni,Mun. Chișinău, Moldova. 

 

Îmi este cunoscut faptul ca Taekwondo WT este un sport competiţional de full contact, unde rănirile nu 

pot fi excluse. Nici Federația Taekwondo WT din Republica Moldova, nici organizatorul, nici promotorul 

evenimentului nu sunt responsabili pentru orice accidentare sau rănire ce ar  putea sa apară si de aceea 

declar faptul că există o asigurare medicală şi de călătorie validă care acoperă toate costurile unor 

posibile accidentări, răniri pentru fiul/fiica mea şi faptul că voi suporta alte costuri sau cheltuieli legate 

de posibilele răniri sau accidentări neprevăzute. 

 

 

 

 

 

 
Numele sportivului     Numele organizației(tării) 
 

 

 
Numele părintelui (tutorelui)   Tipul de relaţie (tutore sau părinte) 
 

 

 
Data               Semnătura 
 

 
 

 
 
 
 
 


