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1. Organizator:   Federația de Taekwondo WT din Republica Moldova 
 str. București 90, tel: ( +373 ) 22 874 555 
 info@taekwondowtf.md  

 
2. Promotor:  Școala sportivă municipală din  

or. Comrat, str. Suvorov A. 60, tel: (+373) 798 71 286 
dragoi@mail.ru 

     
3. Arbitru principal :   Maxim Gaus 

                                         (+ 373 ) 69660658 
 gaus89@mail.ru  

 
4. Secretar general:    Lilian Pereu 

 ( +373 ) 69140633 
 lp101277@gmail.com  

 
5. Data:       21 septembrie 2019 

 
6. Locul:     s. Avdarma, str. Sovetscaia 33/A, 

   U.T.A. Găgăuzia, sala de sport al Liceului Dmitrii       
   Cheleghir 

 
7. Condiții de participare: Toți sportivii trebuie să aibă în posesie la comisia de     

              mandatare: 
a) Act de identitate; 
b) Certificat DAN/POOM/CUP; 
c) Declarația de consimțământ; 
d) Oferta din partea organizației: 

 
8. Reguli 

Se vor aplica regulile Taekwondo WT. Se va folosi sistemul eliminatoriu. 
Video replay: Copii A 2008-2009,Cadeți categoria A, Juniori categoria A. 

 
9.  Înregistrarea 

Toți participanții trebuie să se înregistreze: www.tkd-reg.com.  
 

10. Data limită a înregistrării 
Data limită pentru înregistrare este 15 septembrie 2019 ora 24:00.  

 
11. Categoriile de vârstă și categoriile de greutate 

 
Categoriile sportive: Copii categoriile   –  A și B 
                                        Cadeţi categoriile –  A și B 
 Juniori categoria – A 
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Vârsta:                         Copii categoria A : 2008 - 2009 a.n.  (10 - 11 ani) 
                                        Copii categoria B : 2008 - 2009 a.n.  (10 - 11 ani) 
 

 Copii categoria A1 : 2010 - 2011 a.n. (8 - 9 ani) 
                                        Copii categoria B1 : 2010 - 2011 a.n. (8 - 9 ani) 
 
 Copii categoria B2 : 2012 - 2013 a.n. (6 - 7 ani) 

                             
                                        Cadeţi  categoria А: 2005 - 2007 a.n. (12 - 14 ani) 
                                     Cadeţi  categoria B: 2005 - 2007 a.n. (12 - 14 ani) 
  
 Juniori categoria A: 2002 - 2004 a.n. (15 - 17 ani) 
 

Categoria B de la 10 cup până la 5 cup (de la centura albă până la centura 
verde superior),fără lovituri în cap. Categoriile se vor forma din minim 5 sportivi. 

    
12.  Categorii de greutate:   

 
Copii categoria B2 : 2012 - 2013 a.n. (6 - 7 ani) 
(masculin): -19/-21/ -23/ -25/ -27/-30/ -33/ -36/ +36 kg. 
(feminin): -19/-21/ -23/ -25/ -27/-30/ -33/ -36/ +36 kg. 
 
Copii categoria A1 : 2010 - 2011 a.n. (8 - 9 ani)  
(masculin): -21/ -23/ -25/ -27/ -30/ -33/ -36/ -40/ +40 kg. 
(feminin): -21/ -23/ -25/ -27/ -30/ -33/ -36/ -40/ +40 kg. 
 
Copii categoria B1 : 2010 - 2011 a.n. (8 - 9 ani) 
(masculin): -21/ -23/ -25/ -27/-30/ -33/ -36/ -40/ +40 kg. 
(feminin): -21/ -23/ -25/ -27/-30/ -33/ -36/ -40/ +40 kg. 
 
Copii categoria A,B : 2008 - 2009 a.n  (10 - 11 ani) 
(masculin): -23/ -25/ -27/ -30/ -33/ -36/ -40/ -45/ +45 kg. 
(feminin): -23/ -25/ -27/ -30/ -33/ -36/ -40/ -45/  +45 kg. 
 
Cadeţi  categoria А: 2005-2007 a.n. (12-14 ani)      
(masculin): -33/ -37/ -41/ -45/ -49/ -53/ -57/ -61/ -65 / +65 kg. 
(feminin): -29/ -33/ -37/ -41/ -44/ -49/ -51/ -55/ -59/ +59 kg. 
 
Cadeţi  categoria B: 2005-2007 a.n. (12-14 ani)      
(masculin): -33/ -37/ -41/ -45/ -49/ -53/ -57/ -61/ -65/ +65 kg. 
(feminin): -29/ -33/ -37/ -41/ -44/ -49/ -51/ -55/ -59/ +59 kg. 
 
Juniori categoria A: 2002 - 2004 a.n. (15 - 17 ani) 
(masculin): -45/ -48/ -51/ -55/ -59/ -63/ -68/ -73/-78 /+78  kg. 
(feminin): -42/ -44/ -46/ -49/ -52/ -55/ -59/ -63/ -68/ +68 kg. 
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13.  Echipament 
Comitetul organizatoric va oferi sistem electronic Daedo PSS GEN 2 veste și 

căști. Este obligatoriu să aveți ciorapi electronici, tibiere, protecție antebraț, 
protecție la organele genitale, proteză dentară pentru categoria copii A,cadeți 
A,Juniori A obligator, dobok, centură și mănuși.  

 
14.  Regulile competițiilor și modul de desfășurare 

 
Copii :  2 runde x 1,5 minut, 45 secunde pauză între runde 
 
Cadeți : 3 runde x 1 minut, 30 secunde pauză între runde 
 
Juniori:  3 runde x 1,30 minut, 45 secunde pauză între runde 
 
Organizatorul își rezervă dreptul de a putea modifica timpul de desfășurare a 
rundelor. 
 

15.  Condiții administrativ-financiare: 
Cota de participare va constitui 250 de lei. Schimbarea categoriei de greutate va 
constitui 100 de lei ADIȚIONAL !!!  

 
16.  Premierea: 

Sportivii care vor ocupa locul 1,2,3 li se vor decerna medalii și diplome. 
Echipele care vor ocupa locul 1,2,3 per total li se vor decerna cupe. La fel va fi 
decernat cel mai bun arbitru. 

 
17.  Declarația de consimțământ 

Toți participanții își asumă toate riscurile. Federația Moldovei de Taekwondo 
WT nu își asumă nici o răspundere privind traumele, accidentările sau alte răni ale 
sportivilor sau participanților. Comitetul organizatoric își asumă responsabilitatea 
de a schimba prezentul regulament în dependență de circumstanțele survenite 
ulterior. Toți participanții trebuie să își aducă propriile documente, asigurare 
medicală pe toată perioada concursului. 

Declarația de consimțământ este obligatorie. Declarația se  prezentată la 
cântarul oficial. 

 
Prezentul Regulament poate fi modificat în dependență de circumstanțele apărute. 
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18.  Programul competițiilor: 
 
Data Ora Programul Locul 
20 septembrie  16.00 – 18.00  

 
 
 
 
16.00 – 18.00 
 
 
 
 
09.00 – 11.00 

Cântărirea tuturor 
sportivilor 

SC Avangard, strada 
Gavrilova 49, 
or. Comrat, U.T.A. 
Găgăuzia 
 
Școala sportivă 
specializată la 
Taekwondo WTF nr. 
6  
 
Sala sportivă de la 
Tiraspol 

21 septembrie 08.00 Adunarea arbitrilor s.Avdarma, str. 
Sovetscaia 33/A, 
U.T.A. Găgăuzia, 
sala de sport al 
Liceului Dmitrii       
   Cheleghir 

08.30 Adunarea antrenorilor 
09.00  Începerea luptelor 

13.00 – 13.30 Deschiderea oficială 
13.30 – 14.00 Pauza de masă 

 
14.00 – 19.00  Continuarea luptelor 

 
 
 
 
 

Acest Regulament servește drept invitație oficială la acest Campionat. 
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DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 
 

Ca tutore legal, prin prezenta îmi dau consimțământul pentru ca fiul/fiica mea să poată 

participa ca sportiv activ la următorul turneu: 

 

„Cupa deschisă a or. Comrat” 21.09.2019 
 

Îmi este cunoscut faptul ca Taekwondo WT este un sport competițional de full 

contact, unde rănirile nu pot fi excluse. Nici Federația Taekwondo WTF din Republica 

Moldova, nici organizatorul, nici promotorul, nici arbitrul principal, nici secretarul 

general al evenimentului nu sunt responsabili pentru orice accidentare sau rănire ce ar  

putea sa apară şi de aceea declar faptul ca exista o asigurare medicala  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. 

De asemenea îmi asum responsabilitatea și cunosc faptul că unele răni, accidentări sau 

traume pot fi provocate intenționat sau neintenționat, astfel îmi dau acordul ca în aceste 

condiții fiul/fiica mea să participe la competiție.  

 

Numele sportivului_________________________________________    
 
Numele părintelui (tutorelui)________________________________ 
 
Data____________________________________________________            
 
Semnătura_______________________________________________ 

 
 
 

 
 
 


