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Stăuceni 2021 



1. Informații Generale 

Promotorul                 Asociația Obștească Clubul Sportiv de  

                                                  Taekwondo „CALEA FERICIRII”  

                                                  MD-4839, Str. Grătiești 9, com. Stăuceni,    

                                                      mun. Chișinău, Moldova, 

                                                     TEL :+37362011115 

                                                       email:tkdwtfcf@gmail.com 

 PARTENER                       Fundația Internațională ”Calea Fericirii-The Way of         

                                            Blessing”               

Organizatorul                     Asociația Obștească Clubul Sportiv de  

                                                   Taekwondo ”CALEA FERICIRII”  

                                                   MD-4839, Str. Grătiești 9, com. Stăuceni,    

                                                        mun. Chișinău, Moldova, 

                                                     tel. :+37362011115 

                                                       email:tkdwtfcf@gmail.com 

                                            Pereu Lilian  

                                               Președintele comitetului organizatoric. 

                                                   email: lp101277@gmail.com  

                                                   tel. : +373 69140633 

                                                   Data și locul 

Data:                             Vineri 14 mai 2021 - Sâmbătă 15 mai 2021  

Locul:                                       Curtea Fundației Internaționale din Moldova  “Calea                

                                       Fericirii”  MD-4839, Str. Grătiești 9, com. Stăuceni, mun. Chișinău,      

                                                         Moldova. 

2. Programul competiției:    

I. Luni              10 Mai  2021,  23:59   Stop Înregistrare  

II.  Joi                        13  Mai  2021, 8:00 -20:00, cântarul  

III. Vineri                14 Mai  2021, 14:00 -20:00 

IV. Sâmbătă             15  Mai  2021, 9:00-20:00 

Cântarul pentru  sportivii va fi introdus de fiecare instructor.  

3.  Condiții de participare în perioadă de pandemie 

În conformitate cu situația excepțională COVID-19  în care ne aflăm  această competiție se va desfășura: 

-  în zonă de tip deschis (curtea din spatele al Fundației Internaționale din Moldova “Calea Fericirii”),  

-  pe o durată de 1-2 zile pentru a se ivita aglomerațiile de persoane într-un anumit loc; 

- luptele vor fi coordonate pe  timp, astfel încât persoanele să nu se intersecteze între ele, intrând și 

plecând pe un coridor verde; 

- fără spectatori; 

- cu respectarea condițiilor de triaj și dezinfecție a tuturor suprafețelor de contact; 

-  regulamentul va fi însoțit de un material video cu metoda de desfășurare a competiției. 

    Ne propunem să respectăm normele impuse de autorități cu privire la numărul total de persoane aflate 

într-un anumit loc și alte condiții. 
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Cerințe pentru participanți 

● Fiecărui antrenor și sportiv în mod obligatoriu  i se va cere să dețină mască(viziere) ; 

● Recomandabil  ca deplasarea sportivilor către locația unde se va desfășura competiția și plecarea lor 

spre casă să folosească mijlocul de transport  personal pe cât e posibil, fiecare să se străduii să evite 

transportul public pentru a minimiza riscul de infectare cu COVID-19; 

● La intrare pe suprafața de lupta sportivii și antrenorii vor trece prin zona de dezinfectare și 

triaj(măsurare a temperaturii vor fi verificați să nu prezinte nici un fel de simptome de răceală); 

● În timpul luptei sportivii în mod obligatoriu vor trebui să lupte cu masca de protecție peste  viziere 

Daedo. 

● Fiecare antrenor și sportiv va trebui să dețină asupra lor un act de identitate valabil. 

Cerințe pentru organizatori 

● Să pună la dispoziția personalului de deservire a competiției, sportivilor și antrenorilor măști 

de protecție sau viziere, mănuși și antibacterian. 

● Să dezinfecteze suprafața de luptă și echipamentul sportiv după fiecare luptă. 

● În zona de dezinfectare să instaleze un dispozitiv antibacterian 

● Să se asigure ca în zona fiecărui tern de luptă, unde se va desfășura evenimentul nu se vor afla 

mai mult de 15 persoane și toate vor respecta distanța socială 2 m între fiecare. 

4. Scopul și obiectivele  

Organizarea și desfășurarea competiției  are drept scop realizarea următoarelor 

obiective: 

● popularizarea Taekwondo-ului WT  în com. Stăuceni și Republica Moldova, 

● promovarea modului sănătos de viață în rândul copiilor şi a tineretului din com. Stăuceni 

și Republica Moldova prin atragerea lor de a practica sportul chiar și în perioadă de 

pandemie. 

● determinarea nivelului sportivilor în condițiile  COVID- 19. 

5. Categorii de vârstă 

Juniori: născuți în 2006-2004 

Cadeți: născuți în 2007-2009 

Cadeți Mici: născuți în 2010, 2011 

Copii: născuți în 2012, 2013 

Pici: 2014 

6. Categorii de greutate 

CATEGORIILE SPORTIVILOR Timpul 

JUNIORI A,B F : -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 

M: -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 

 -2x1,5min.  

 

 

 CADEȚI A,B 

 
F : 29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59 

M: -33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65,+65 

 -2x1,5 min.  

 

 

 

 CADETI MICI  A,B      F / M : -27,-30,-33,-36,-40,-44,-48,-52,-57,+57  -3x1min.  

COPII A,B    F / M : -22,-24,-26,-28,-31, -34,-37,-40,-45,+45 2x1 min 

PICII B  F / M : -18-20,-22,-24,-26, -28,-31,-34,-37,-40,+40   2x 1min 



  

7. Condițiile de înregistrare la competiție: 

DATA LIMITĂ de înregistrare  pe tkd-reg.com : 10.05.2021. Numărul participanților 

este limitat - 450 sportivi.  Sportivii se înregistrează după orele 22.00 în fiecare zi. 

8. Taxa de participare  

300 Lei per sportiv 

IMPORTANT: Dacă un sportiv înregistrat nu ia parte la competiție din anumite motive, dar nu a 

fost eliminat din lista participanților înainte de termen (10.05.2021), sportivul trebuie să plătească 

integral (100%) taxa de intrare pentru participare.   

Sportivii  sunt obligați ca la cerința arbitrului principal să poată prezenta: 

● buletinul de identitate sau adeverință de naștere; 

● certificatul  care va confirma nivelul pregătirii lui (Geup, Poom /Dan); 

● Declarația de consimțământ în cazul traumelor și COVID-19. 

9. SCHIMBAREA DIVIZIILOR DE GREUTATE 

Modificarea diviziunilor de greutate după termenul limită 10.05.2021 este posibilă de schimbat în 

baza taxei de 100 lei ce va fi achitată în timpul cantarului. 

 Odată cu înregistrarea, concurenții, precum și Cluburile acceptă toate punctele invitației oficial 

10. Echipamentul 

Protectoare de tip e-head, e-body de la DAEDO, vor fi furnizate pentru toți concurenții și pentru 

fiecare divizie de greutate (senior, junior, cadet). 

Toți concurenții trebuie să aducă propriile echipamente recunoscute WT, de ex. protectoare picioare, 

antebraț, protecție pentru organele genitale , capă, mănuși și șosete senzor (obligatoriu). 

Doar echipamentele aprobate de WT vor putea fi utilizate în acest turneu. 

11.  Antrenorii 

Antrenorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani pentru a secundă sportivul, să poarte doar încălțăminte sport 

adecvată și trening 

12. Clasificarea și premii 

 

 Clasificare:      Primele 3 echipe vor fi determinate în baza rezultatelor individuale a sportivilor: 

                                 - Medalia de aur                    - 120 puncte pentru 1. loc 

                                 - Medalia de argint                - 50 puncte pentru 2. loc 

                                 - Medalia de bronz                - 20 de puncte pentru 3. loc 

În cazul în care două sau mai multe echipe au același rezultat, evaluarea va fi determinată în felul următor: 

                 1. Numărul de medalii de aur, argint și bronz obținute 

                 2. Numărul concurenților participanți 

                 3. Numărul de puncte obținute în diviziile de greutate mai mare 

Premierea:  locurile 1, 2 și 3 vor fi premiate cu medalii si diplome, trofee pentru 

                     Locul 1, 2 și 3 pentru echipe. 

                     Premierea sportivilor va fi direct pe suprafața de luptă după finalizarea   

                     luptei ce a determinat locul obținut de sportiv. Cupele pentru locul 1,2,3  

                     vor fi înmânate echipelor în ultima zi de competiție după finalizarea  

                     tuturor luptelor. 

Lista rezultatelor:  Concurenții sunt de acord cu anunțul, că numele și prenumele, categoria de            

                                 greutate, națiunea / organizația și plasarea pe lista rezultatelor vor fi raportate  

                                 pe  internet, precum și în presa scrisă. 



13. RESPONSABILITATE 

  Fiecare sportiv va participa la competiție în echipamentul personal, care corespunde regulilor WT.  

-  doboc Taekwondo WT 

-   centură Taekwondo, corespunzător Geup, Poom sau  Dan; 

 Participanții își asumă tot riscul posibil. Organizatorii nu poartă răspundere pentru leziuni corporale, 

traume și pierderea lucrurilor personale 

Notă!!! 

-   nu se admite ca sportivul la intrarea pe suprafață de luptă să posede obiecte metalice de tipul 

inelelor, verighetelor, lănțișoare sau alte obiecte de podoabă, care pot provoca accidentări, sau pot 

incomoda intervenția medicului în caz de accidentare; 

- participanții au obligația să se prezinte la suprafață de concurs, impecabil din punct de vedere al 

igienei personale; 

-   nerespectarea acestor reglementări duc la descalificarea sportivului în cauză.  

14. Regulile competiției:         

  Regulamentul pentru competiții -WT;  

        Clasa A ,B în E-protectoare pentru corp DAE DO.       

        Clasa B fără lovitori în cap                                                                 

             SISTEM VIDEO REPLAY pentru Clasa A (Juniori, Cadeți, Cadeți Mici)   

            Luptele vor fi transmise live pe canalul clubului precum  

               Toți participanții vor lupta cu Viziere Daedo . 

            Graficul venirii sportivilor la lupte vor fi anunțate preventiv după închiderea perioadei de    

           înregistrare. Sportivii vor veni la competiție după categorii. 

Regulamentul de organizare  a luptelor poate fi modificat de către organizatori.  

Sportivii au dreptul să participe la o singură categorie de vârstă și greutate. Categoria se formează 

minim din 3 participanți. Dacă în categorie vor fi mai puțin de 3 participanți, organizatorii 

competiției vor coordona cu instructorii, transferarea sportivului în altă categorie. 

15.  Dispoziții finale 

1.Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea competiției, vor fi suportate de către AOCSTWT 

”Calea Fericirii” (medalii cupe, diplome și premii) și din banii colectați din taxa de participare la 

competiție(cheltuielile pentru remunerarea arbitrilor, procurarea echipamentului necesar, soluțiilor 

antibacteriene, măștilor, mănușilor  și altele). 

2. Cheltuielile legate de transport, mâncare și asigurare medicală a participanților și  antrenorilor le 

suportă fiecare  echipă în parte sau din partea celor care îi deleagă. 

          Acest REGULAMENT prezintă invitația oficială la competiție 

 

 

 
 

 

Bine ați venit 

în Stăuceni 


