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Taekwondo WT Stauceni Open Cup 2019
Edition VI-th
29-30 March 2019
MD-4839, Str. Grătiești 9 email:tkdwtfcf@gmail.com
com. Stăuceni,TEL :+37362011115,+37322846078
mun. Chișinău,Moldova, Fax +37322327473

Promoter:
Stauceni Village, City Hall

Organizer:
Taekwondo Club “Calea Fericirii” in
Collaboration with Moldavian Taekwondo
WTF Federation of Republic Moldova

Date: 29-30 of March 2019 (Friday, Saturday)
Place: “MEGAPOLIS MALL” M. Sadoveanu street, no.42/6,
Chisinau City, Republic of Moldova, MD - 2075

Competition
Schedule

Thursday
28.03.2019
Friday 29.03.2019

14.00 – 19.00- registration and weight-in“MEGAPOLIS MALL”.
19.00 – 21.00 –referee meeting (gym of FIM “Calea Fericirii, Gratiesti street no.9,
Stauceni Village).
08.00 – 08.30- arrival and preparation for the competion of teams from other

regions.

08.30 – 9.00- referee meeting and representative of the teams09:00-12:30 - Start
of competition, preliminaries for Kids (2012-2013) , Younger CADETS
12:30-13:00 -TK5(CADETS, Younger CADETS)
13.00 – 13.30-Opening Ceremony,finalists AWARD
13.30 – 20.00- Semifinals, finals pentru Younger CADETS, CADETS
20.15- Finalists AWARDS.
Saturday 30.03.2019 08:00-08:30 - arrival and preparation for the competion of teams from other

regions
08:30-09:00 - referee meeting and representative of the teams
09:00-12:30 – Preliminaries, semifinals, finals for KIDS
13:30-17:00 - Preliminaries, semifinals, finals for JUNIORS, SENIORS
17:15 – Finalists AWARDS
17:30-20:00 – TAEKWONDO CHAMPIONS LEAGUE

APPLICATION DEADLINE : 24.03.2019 until 24:00

www.tkd-reg.com. maximum limit of 700 participants

Competition Regulations:

WTF Competition Rules;
PSs Electronic System and electronic headgears;
Video Replay System for A CLASS
Participation Fee: 15 euro

Modification of weight category - 5 euro
KIDS – no head kicks, helmet with mask protection KIDS(A,B),YOUGER CADETS(A,B),
CADETS(B) – head kicks with electronic helmet and mask protection.
Competition Rules may be changed by the Organizatory Comittee. In case the competitor is not coming to the
Validation Commission, the Competion Fee must be paid anyway. For those who pass the VALIDATION
COMMISSION in the competition day, the changes are not allowed.
it Competitors must participate just in 1 category of age and weight. The category is formed minimum of 3
m competitors.
In case in category are less than 3 competitors, organizing commitee will decide with coaches the transfer in other
weight category for the competitor.
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Weight and age category:
Age
KIDS (20122013)

male

Califications

Weight category,
kg

Time for
preliminar
rounds

Time for final
rounds

B-10 geup and above

-18,-22,-24,-26,-29,32,-35,-38,-41,+41

2 rounds x 1 minute cu
0,5 minutes break
between rounds

2 rounds x 1 minute
cu 0,5 minutes break
between rounds

-18,-22,-24,-26,-29,B-10 geup and above 32,-35,-38,-41,+41

2 rounds x 1 minute
cu 0,5 minutes break
between rounds
2 rounds x 1 minute
cu 0,5 minutes break
between rounds
2 rounds x 1 minute
cu 0,5 minutes break
between rounds

male

A-7 geup and above
B-9 geup and below

-22,-24,-26,-29,-32,35,-38,-41,-45,+45

female

A-7 geup and above
B-9 geup and below

-20,-22,-24,-26,-29,32,-35,-38,-41,+41

2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde
2 rounds x 1 minute cu
0,5 minutes break
between rounds
2 rounds x 1 minute cu
0,5 minutes break
between rounds

male

A-6 geup and above
B-7 geup and below

-25,-27,-29,-32,-35,39,-43,-47,-52,57,+57

2 rounds x 1 minute cu
0,5 minutes break
between rounds

3 rounds x 1 minute
cu 0,5 minute break

(2008-2009),
Class A,B

female

A-6 geup and above
B-7 geup and below

2 rounds x 1 minute cu
0,5 minutes break
between rounds

3 rounds x 1 minute
cu 0,5 minute break

Cadets

male

A-6 geup and above
B-7 geup and below

female

A-6 geup and above
B-7 geup and below

-23,-25,-27,29,-32,35,-39,-43,-47,52,+52
-33,-37,-41,-45
-49,-5,-57,-61,65,+65
-29,-33,-37,-41,-44,47,-51,-55,-59,+59

male

A-5 geup and above

(2002-2004)
Class A

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

female

A-5 geup and above

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

Seniors(2002

male

A-5 geup and above

şi mai jos)
Class A

-54,-58,-63,-68,-74,80,-87,+87

female

A-5 geup and above

-46,-49,-53,-57,-62,67,-73, +73

TK5 Cadeți
Mici(clasa A)

male,
female

A-6 geup and above

TK5 Cadeți
(clasa A)

male,
female

A-6 geup and above

Class, B

KIDS (20102011),
Class A,B

Younger
Cadets

(2005-2007),
Class A,B

Juniors

female

The weight of 2
competitors not to
exceed 75 kg
The weight of 2
competitors not to
exceed 90 kg

2 rounds x 1.5 minute
cu 0,5 minutes break
between rounds
2 rounds x 1.5 minute
cu 0,5 minutes break
between rounds
3 rounds x 1.5 minute
cu 0,5 minutes break
between rounds
3 rounds x 1.5 minute
cu 0,5 minutes break
between rounds
3 rounds x 1.5 minute
cu 1 minutes break
between rounds
3 rounds x 1.5 minute
cu 0,5 minutes break
between rounds
2 rounds x 4.0 minutes
without break
2 rounds x 4.0 minutes
without break

3 rounds x 1,5
minutes 1 minute
break
3 rounds x 1,5
minutes 45 sec break
3 rounds x 2 minutes
45 sec break
3 rounds x 2 minutes
1 minute break
3 rounds x 2 minutes
1 minute break
3 rounds x 2 minutes
1 minute break
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AWARDS
Champions of mentioned categories diploma and medals of 1 rank , for
JUNIORS AND SENIORS cash prizes.
Competitors of Younger Cadets A and Cadets A, awarded with 1st and 2nd
place, will be selected to participate in Taekwondo Champions League
Tournament, if in category will be more than 10 competitors.
Finals result for each team will be counted within the points gained by each
competitor, plus 200 points for the most organized and disciplined team.

First 3 teams with the most points will be rewarded
with trophies for 1st, 2nd and 3rd place.
General Rank and points:
Gold Medal - 120 points
Silver - 50 points
Bronze – 20 points
Rules and regulations:
- Unlimited number of competitors for every team;
- Each competitor shall bring for validation an identity card, level certificate and
doctor certificate;
- The Head of Team shall bring for validation the list of all team members
applied with wet stamp in original;
- All competitors shall provide their own electronic sensor socks, mouthpiece
and all the necessary equipment;
- All Minors shall bring the liability declaration;
- All competitors assume their Owen risk for injuries..
The Organizing Committee assumes the rights to change or modify the presend
Outline. The Organizing Committee does not take responsibility for any injuries or
damages.

Contacts:

Responsible - Lilian Pereu e-mail : lp101277@gmail.com, tel. +37369140633,
+37322327472, Fax: +37322327473
Referee Chairman – Raileanu Stefan, el: +37376005111, sraileanu@taekwondowtf.md

THE CURRENT OUTLINE IS THE OFFICIAL INVITATION FOR THE EVENT.
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Statement of Consent

As a legal guardian, I hereby consent to my son / daughter being able to participate as an active
athlete at the next tournament.
It is well known that the Taekwondo WT is a competitive, full-contact sport where the injuries can not be
excluded. Neither the Taekwondo WT Federation of the Republic of Moldova nor the organizer or promoter
of the event are responsible for any injury or injury that may occur and therefore declare that there is valid
medical and travel insurance covering all costs of possible injuries, for my son / daughter and the fact that I
will bear other costs or expenses related to possible unexpected injuries or injuries.

Competitors Namea

Name of organization (country)

Parents Name

Type of relation

Date

Signature

Cupa Deschisă la Taekwondo WT 2019
al comunei Stăuceni Ediția a VI-a
29-30 Martie 2019
MD-4839, Str. Grătiești 9 email:tkdwtfcf@gmail.com
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Promotorul:
Primăria comunei
Stăuceni

Organizatorul:
Asociația Obștească Clubul Sportiv de
Taekwondo”CALEA FERICIRII” în
colaborare cu Federația de Taekwondo
WT din RM

Data : 29-30 martie 2019(Vineri,Sâmbătă)
Locul : “MEGAPOLIS MALL” str., M. Sadoveanu nr.42/6,
Chisinau City, Republic of Moldova, MD - 2075

Programul
competiției:

Joi 28.03.2019

Vineri 29.03.2019

Sâmbătă 30.03.2019

14.00 – 19.00- înregistrarea și cântarul oficial(“MEGAPOLIS MALL”).
19.00 – 21.00 –adunarea arbitrilor(sala sportivă a
FIM ”Calea Fericirii” str. Grătiești 9,com. Stăuceni).
08.00 – 09.00- Sosirea şi pregătirea echipelor pentru competiție
venite din alte regiuni.
08.30 – 9.00- Adunarea arbitrilor și antrenorilor.
09:00-12:30 - Desfășurarea luptelor preliminare, semifinale, finale pentru
categoria PICII, desfășurarea luptelor preliminare pentru categoria
CADETI MICI.
12:30-13:00 -TK5(CADEȚI,CADEȚI MICI)
13.00 – 13.30-Deschiderea oficială a competiției,premierea finaliștilor.
13.30 – 20.00- Desfășurarea luptelor semifinale, finale pentru CADETI MICI,
CADEȚI.
20.15- Premierea finaliștilor.
08:00-09:00 - Sosirea echipelor și pregătirea pentru competiție.
08:30-09:00 -Adunarea cu arbitri şi antrenorii.
09:00-12:30 - Desfășurarea luptelor preliminare,semifinale,finale pentru COPII.
13:30-17:00 - Desfășurarea luptelor preliminare, semifinale, finale pentru
JUNIORI,SENIORI.
17:15 - Premierea finaliștilor .
17:30-20:00 –LIGA CAMPIONILOR LA TAEKWONDO.

DATA LIMITĂ de înregistrare online: 24.03.2019 pînă la orele 24.00

pe site-ul www.tkd-reg.com, limita 700 participanţi.

Regulile competiției:

Regulamentul pentru competiții -WT, WTE;
Clasa A ,B în protectoare pentru corp DAE DO.
SISTEM VIDEO REPLAY pentru Clasa A.
Taxa de participare: 300 lei

Schimbarea categoriei de greutate 100 lei
PICII – fără lovituri în cap, cu căști simple cu protecție de față. COPII(A,B),CADEȚI MICI(A,B),
CADEȚI(B) – lovituri în cap, cu căști electronice cu protecție de față.
Regulamentul de organizare a luptelor poate fi modificat de către organizatori. În cazul când sportivul nu se
prezintă la comisia de validare, taxa de participare se achită oricum. Pentru cei care vor trece comisia de validare
în ziua competiției, modificările în categorie nu se permit. Sportivii au dreptul să participe la o singură categorie
de vârstă şi greutate. Categoria se formează minim din 3 participanți. Dacă în categorie vor fi mai
puțin de 3 participanți ,organizatorii competițiilor vor coordona cu instructorii, transferarea sportivului în altă
categorie.
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Categoriile de vîrstă și greutate:
Vârsta de participare
Picii (20122013)

Clasa, B

Copii

(2010-2011),
Clasa A,B

Cadeți Mici
(2008-2009),
Clasa A,B

Cadeți

(2005-2007),
Clasa A,B

Juniori

(2002-2004)
Clasa A

masculin

Calificare
după nivelul
de pregătire

Categoria de
greutate, kg

Timpul pentru
luptele
preliminare

Timpul pentru
luptele finale

B-10cup şi mai sus

-18,-22,-24,-26,-29,32,-35,-38,-41,+41

2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde

2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde
2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde
2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde
2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde

feminin

B-10cup şi mai sus

-18,-22,-24,-26,-29,32,-35,-38,-41,+41

masculin

A-7cup şi mai sus
B-9cup şi mai jos

-22,-24,-26,-29,-32,35,-38,-41,-45,+45

feminin

A-7cup şi mai sus
B-9cup şi mai jos

-20,-22,-24,-26,-29,32,-35,-38,-41,+41

2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde
2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde
2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde

masculin

A-6cup şi mai sus
B-7cup şi mai jos

-25,-27,-29,-32,-35,39,-43,-47,-52,57,+57

2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde

3 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde

feminin

A-6cup şi mai sus
B-7cup şi mai jos,

2 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde

3 runde x 1 minută cu
0,5 minute pauză între
runde

masculin

A-6cup şi mai sus
B-7cup şi mai jos

feminin

A-6cup şi mai sus
B-7cup şi mai jos

-23,-25,-27,29,-32,35,-39,-43,-47,52,+52
-33,-37,-41,-45
-49,-5,-57,-61,65,+65
-29,-33,-37,-41,-44,47,-51,-55,-59,+59

masculin

A-5cup şi mai sus

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

feminin

A-5cup şi mai sus

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

A-5cup şi mai sus

-54,-58,-63,-68,-74,80,-87,+87
-46,-49,-53,-57,-62,67,-73, +73

2 runde x 1,5 minute
cu 30 sec. pauză între
runde
2 runde x 1,5 minute
cu 30 sec. pauză între
runde
3 runde x 1.5 minute
cu 1 minute pauză
între runde
3 runde x 1.5 minute
cu 1 minute pauză
între runde
3 runde x 1.5 minute
cu 1 minute pauză
între runde
3 runde x 1.5 minute
cu 1 minute pauză
între runde

3 runde x 1,5 minute cu
1 minut pauză între
runde
3 runde x 1,5 minute cu
45 sec. pauză între
runde
3 runde x 2 minute cu
45 sec. pauză între
runde
3 runde x 2 minute cu 1
minute pauză între
runde
3 runde x 2 minute cu 1
minute pauză între
runde
3 runde x 2 minute cu 1
minute pauză între
runde

Seniori(2002 masculin
şi mai jos)
Clasa A

feminin

A-5cup şi mai sus

TK5 Cadeți
Mici(clasa A)

masculin,
femenim

A-6cup şi mai sus

TK5 Cadeți
(clasa A)

masculin,
femenim

A-6cup şi mai sus

Greutatea a oricare 2
sportivi să nu
depăşească mai mult
de 75 kg
Greutatea a oricare 2
sportivi să nu
depăşească mai mult
de 90 kg

2 runde x 4.0 minute
fără pauză între runde

2 runde x 4.0 minute
fără pauză între runde
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Premii:
Campionilor la categoriile de greutate menționate li se vor decerna diplome şi
medalii de gradul 1, pentru JUNIORI, SENIORI premii bănești din partea
organizatorilor.
Sportivii din categoriile Cadeți Mici A și Cadeți A, care se vor plasa pe locurile
1,2 vor fi selectați pentru a participa la Liga Campionilor la Taekwondo, dacă în
categorie vor participa mai mult de 10 sportivi.
Rezultatul final pentru fiecare echipă se va calcula conform numărului de
puncte acumulat, plus 200 puncte pentru cea mai disciplinată și organizată echipă.

Primele 3 echipe care vor acumula cele mai multe puncte vor primi Cupe
corespunzător locului ocupat în clasament.
Acumularea punctajului în clasament general:
Medalie de aur - 120 puncte
Medalie de argint - 50 puncte
Medalie de bronz – 20 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;
- Proteză dintară numai pentru Sportivii clasei A Cadeti,juniori,seniori;
- Minorii au nevoie de declarație de consimțământul din partea părinților;
- Toți concurenții participă pe propria răspundere;
Organizatorul nu își asuma nici un risc pentru eventualele daune,
pierderi sau leziuni.

Datele de contact: Responsabil de organizare - Lilian Pereu

E-mail : tkdwtfcf@gmail.com,tel: +37362011115,+ 37369140633

Arbitru principal – Răileanu Ștefan
telefon: +37376005111

ACEST REGULAMENT PREZINă INVITAțIA OFICIALă LA COMPETIțIE.
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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.

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

Antetul organizației

FORMULARELE DE ACREDITARE

Denumirea organizaţiei(Școla,Club)
Administratorul organizației(președinte,director,responsabil):
Adresa organizaţie:
Număr de telefon:
Număr de fax:
E-mail:
№
1
2
3
4
5
6

Numele, Prenumele antrenorilor

Participanţi:
№

NUMELE

Numele Prenumele arbitrilor

Data limită de înscriere20.02.2018.Formularele primite după aceasta data nu vor fi acceptate.
CATEGORIE
CUP/DAN
DATA
Clasa
CAD/COP1
DE
PRENUMELE
M/F
NAŞTERII
A,B
GREUTATE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

L.Ş.

Semnătura şi ştampilă organizaţiei

1

