
REGULAMENTUL

Competiție la  Taekwondo WT  “Christmas Cup Budesti 2021”, ediţia a-III-a

1. Condiții de participare în perioadă de pandemie

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

desfășura:

- fără spectatori;

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

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

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

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

dezinfectant personal;

● Recomandabil ca deplasarea sportivilor către locația unde se va desfășura competiția
și plecarea lor spre casă să folosească mijlocul de transport personal pe cat 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 protectie

peste  viziere Daedo.

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

II. 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 unde se va desfășura evenimentul nu se vor afla multe persoane și

toate vor respecta distanța socială 1,5 m între fiecare.

2. Scopul  şi obiectivele.

Organizarea şi desfăşurarea competiției  are drept scop realizarea următoarelor obiective:

-  popularizarea Taekwondo-ului WT  în Budeşti și Republica Moldova,

-  propagarea modului sănătos de viaţă în rândul copiilor şi a tineretului din Budesti

și  Republica Moldova prin atragerea lor de a practica sportul,



-  determinarea nivelului de dezvoltare a Taekwondo-ului WT în comuna Budesti

și în interiorul fiecărei echipe participante la aceste competiții.
-   dezvoltarea şi întărirea relaţiilor prieteneşti între cluburile sportive,

-   extinderea relaţiilor internaţionale cu organizaţii  similare din alte ţări în scopul

schimbului de experienţă privind dezvoltarea Taekwondo-ului.

3. Termenii şi locul  desfăşurării competiţiilor.

Taekwondo Christmas Cup Budesti 2021, ediţia  a III-a se va desfăşura  pe data de

18 decembrie 2021(sâmbătă) Adresa: sala Căminului Cultural al Centrului pentru Copii și Tineret „

UDO JURGENS”

Str. Chișinăului, com. Budesti, mun. Chişinău. Începutul competiţiei la orele 09.00.

Comisia de validare va avea loc  pe data de 16 decembrie (Joi) pe  adresa mun.

Chișinău  Com. Stăuceni Str. Grătiești 9, sala de sport al AOCS ”Calea Fericirii” (pentru

sportivii care sunt din mun. Chișinău) de la orele 14:00 -19 :00.

Dreptul de a schimba locul de desfăşurare a competiţiilor este de competenţa organizatorilor.

4. Organizatorii şi responsabilii pentru organizarea cupei.

Promotorul competiției este Primăria comunei Budești.

Organizatorul cupei este  AOCSTWTF „Calea Fericirii”  cu susținerea Federației de

Taekwondo WT din RM .

Responsabilul de organizare – Cobileanschi Grigore

Arbitrii principali: KYORUGI- Stefan Railean, POOMSAE - Pereu Lilian , KYOKPA - Vlad Dicusar ,

SPEED KICK- Vlad dicusar

5. Condiţiile de participare.

Competiţiile se vor desfăşura conform cerinţelor Regulamentului aprobat de către Federaţia
Internaţională, în sistemul de turneu eliminatoriu .

Competițiile se vor desfășura în protectoare de corp electronice ”Daedo”  .

La competiţiile actuale se admit sportivi din municipiile, raioanele Republicii Moldova, cât și din afara

țării, care au avizul medicului şi care sunt membrii Federaţiei Taekwondo WT din Moldova, precum și

din alte țări.

KYORUGI

Punctarea : PSS DaeDo

Echipament și Reguli

Clasa A , lovituri în cap cu căști electronice cu mască de protecție.

Clasa B, fără lovituri în cap

Fiecare participant, va aduce ciorapi electronici (sensor) personalizați.
Timpul luptelor pentru fiecare categorie, poate fi modificat la discreția antrenorilor cu acordul

arbitrului principal.

Categorii de vârstă

Copii 2 B/F 2014-2015

Copii 1 B/F 2012, 2013

Cadeti Mici B/F 2010, 2011

Cadeti 2007-2009



Categorii de kilograme

Copii 2 B/F -20,-22, -24, -26, -28, -31, -34, -37, -40, +40

Copii 1 B/F -22, -24, -26, -28, -31, -34, -37, -40, -45, +45

Cadeti Mici B/F -24, -27, -30, -33, -36, -40, -45, -50, +50

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

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

POOMSAE

Echipament : Uniforma standard doboc sau special pentru compartimentul POOMSAE

Categorii de vârstă și reguli.

Individual B/F Clasa A Poomsae Obligatoriu

2007-2009 3 geup, mai sus Taegeuk 1-6

2010-2011 3 geup, mai sus Taegeuk 1-8

2012-2013 3 geup, mai sus Taegeuk 1-9

CLASA B & C

Individual B/F Geup Class B Geup Class C Clasa B Clasa C

2007-2009 8-4 Geup 10-9 Geup Taegeuk 1 - 4 Taegeuk 1

2010-2011 8-4 Geup 10-9 Geup Taegeuk 1 - 5 Taegeuk 1 -2

2012-2013 8-9 Geup 10 Geup Taegeuk 1 - 5 Taegeuk 1 -2

Exclusiv!   Family POOMSAE

FAMILY – POOMSAE

Participantii : Sportivul cu unul din părinți sau ambii.

Categorii de varsta  : 2007/2009; 2010/2011,2012/2013

Toți participantii arată Taeguk-Il-Jang (Taegeuk 1)

Pentru participare este necesara uniforma Dobok sau Training Suite. (Costum sportiv set)

Punctaj

Tehnica 30 %, prezentarea/armonia dintre sportiv și părinte 70%

Premii!

Echipele ce se vor clasa pe locul 1, 2, 3 vor fi premiate cu medalii, diplome și cadouri .

Nu se face divizarea dintre categorie Fete/Baieti

Premiu pentru cea mai bună echipă !

Toți participantii vor primi câte un premiu.



ATENTIE !!!

De menţionat că deţinătorul unei centuri (geup) mai mici, poate participa într-o categorie mai

mare, iar deţinătorul unui Geup mai mare nu are voie să participe în altă categorie mai mică.

KYOKPA !

Participanți :

Categoria de vârstă 2007-2009, 2010-2011, 2012-2013

Gradul Geup :

Varsta Geup (grupa categorie) Geup (grupa categorie)

2010-2011 B/F 10-8 7-4

2007-2009 B/F

2012-2013
10-8 7-4

Concursul se va desfășura în câteva etape :

Etapa 1 – Lovitura Nopi Ap Chagi în alergare, la înălțimea stabilită de arbitrul principal pe

compartimentul KYOKPA. Fiecărui participant se oferă 2 încercări.

Etapa 2 – Sportivii care au trecut cu succes de etapa 1, se califica pentru următoarea etapă la

lovitură Nopi Ap Chagi în alergare la o înălțime mai mare decât în etapa anterioară.

Se continue etapele până ce se stabilește finalistul concursului.

Punctaj !

Sportivul care îndeplinește corect lovitură, sparge obiectul trece mai departe. Nu se ia în calcul

punctajul, dacă sportivul după lovitură a aterizat nereușit. (cădere în genunchi/spate)

SPEED KICK

Participanți :

Categoria de vârstă Picii speed kick 2014-2016, Copii 2012-2013, Cădeți mici 2010-2011, Cădeți
2006-2009.

Gradul Geup :

Varsta Geup (grupacategorie) Geup (grupa categorie) Geup (grupa categorie)

Picii speed kick

2014-2016
10 Geup - 9 Geup 8 Geup -7 Geup 6 Geup - Dan

Copii 2012-2013 10 Geup - 9 Geup 8 Geup -7 Geup 6 Geup - Dan



Cădeți mici

2010-2011
10 Geup - 9 Geup 8 Geup - 5 Geup 4 Geup - Dan

Cădeți 2006-2009 10 Geup - 9 Geup 8 Geup - 4 Geup 3 Geup - Dan

La aceata proba se va utiliza sistemul electronic TrueScore (Daedo)pentru înregistrare fiecărei

lovituri corecte aplicate pe protector.

Fiecare sportiv va participa la compartimentul Speed Kick în sistem eliminatoriu, runda
va dura  20 sec.

6. Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor.

16 decembrie 20121

14:-19:00- comisia de  validare pentru copii şi juniori.

19:00-21:00- adunare arbitrilor.

18(sâmbăta) decembrie 2021

08:00-08:30  - Sosirea echipelor şi pregătirea pentru competiţii.
08:30-09:00 - Adunarea cu arbitrii şi antrenorii.

09:00-13:00  - Desfăşurarea luptelor preliminare.

13:00-13:30  - Deschiderea oficială a Cupei .

13:30-19:00  - Desfăşurarea luptelor semifinale, finale pentru copii, juniori.

19:15 - Premierea finaliştilor.

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

-   doboc Taekwondo WT

-   centură Taekwondo, corespunzător Geup sau Poom, Dan;

-   protecţii Tibie( sportivul  va purta o singură pereche de protectoare) ;

-   protecţii Antebraţe;

-   ciorapi electronici Daedo;

-   protecţie a organelor genitale - obligatoriu şi pentru masculin şi pentru feminin;

-   protecţie dentară – obligatoriu(în afara de copii clasa B);

-   mănuşi.

Participanţii îşi asumă tot riscul posibil. Organizatorii nu poartă răspundere pentru leziuni corporale

şi traume.

Notă!!!

-   echipamentul fiecărui sportiv va fi verificat la intrarea acestuia pe suprafaţa de luptă;



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

inelelor, verighetelor, lănţişoare sau alte obiecte de podoabă, care pot accidenta adversarul,

sau pot incomoda intervenţia medicului în caz de accidentare;

- participanţii au obligaţia să se prezinte la suprafaţa de concurs, impecabil din punct de vedere al

igienei personale;

-   nerespectarea acestor reglementări duc la descalificarea sportivului în cauză.

7. Prime

Premianţilor competiţiilor (locurile 1, 2 şi 3) li se vor decerna diplome şi medalii de gradul respectiv.

Rezultatul final pentru fiecare echipă se va calcula conform numărului de puncte acumulat, plus 50

puncte pentru cea mai disciplinară şi organizată echipă.

LOCUL I – 50 puncte.

LOCUL II – 20 puncte.

LOCUL III – 7 punct.

Echipei câştigătoare i se va înmâna Cupa Primarului comunei Budești .

8. Condiţiile de înregistrare la competiţie:

**oferta oficială de participare la competiţie se prezintă comisiei de validare în ziua cântăririi

sportivilor, conform modelului anexat la invitaţie, cu ştampila, semnătura responsabilului clubului şi

avizul medicului pentru fiecare participant;

**înregistrarea sportivilor se face pe site-ul: tkd-reg.com,

Data limită de înscriere 12.12.2021;

● la comisia de validare toţi sportivii  sunt obligaţi să prezinte:

- buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere;

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

- taxa de participare 250 lei KYORUGI, 90 lei POOMSAE, 80 lei KYOKPA.

speed kick -80 lei

● Fiecare sportiv participant este obligat să completeze declaraţia de consimţământ care este

anexată  invitaţiei.

● Family poomsae gratis, participantii la toate probele - 450 lei

În cazul nerespectării uneia din condiţiile de mai sus sportivul nu va fi admis la competiţie..

Numărul participanţilor este limitat 250 sportivi.

9. Cerinţele către echipă

**Arbitrii trebuie să fie îmbrăcaţi în cămaşă deschisă, pantaloni întunecaţi,cravată,încălţăminte

sportivă cu talpă moale.

**Secundantul care va conduce sportivul pe terenul de luptă trebuie să fie îmbrăcat în costum

sportiv şi încălţăminte sportivă.

**Să păstreze curăţenia în vestiare şi în sală sportivă.

**Pentru comportarea indecentă a sportivului, antrenorului sau a echipei în general, toată echipa

poate fi descalificată, rezultatele sportivilor se anulează şi cota de participare nu se întoarce.



10. Dispoziţii finale.

- cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea Taekwondo Christmas Cup Budesti 2021, ediţia
III-a, vor fi suportate de către Primăria comunei Budești, AOCS WTF ”Calea Fericirii” și din banii

colectaţi din taxa de participare la competiţie:

1.Arenda sălii de sport și premiile, – Primăria comunei Budesti

2. Cheltuielile pentru transport, mâncare şi remunerarea arbitrilor, procurarea echipamentului

necesar și altele – din banii colectați și AOCSTWTF ”Calea Fericirii”.

- cheltuielile legate de transport, mâncare şi asigurare medicală a participanţilor şi antrenorilor le

suportă fiecare echipă în parte.

Persoanele  de contact

Responsabilul competiţiei Cobileanschi Grigore +37368421380

Е-mail : tkdwtfcf@gmail.com, grigore.tkdcf@gmail.com

Arbitrul Principal Stefan Railean +37376005111

Acest regulament constituie şi invitaţia oficială la competiţie.

Cu respect,

Președintele Clubului ”Calea Fericirii”                                                 Pereu Lilian

mailto:tkdwtfcf@gmail.com
mailto:grigore.tkdcf@gmail.com


Declarație pe propria răspundere și consimțământ

1. Prezenta declarație este întocmită în baza Instrucțiunii privind participarea sportivilor la

“Christmas Cup Budesti 2021”, ediţia a-III-a la Taekwondo WT pe data de 18 Decembrie 2021,

în contextul pandemiei COVID-19 cu respectarea tuturor condițiilor. Îmi asum răspunderea că
la aducerea/ luarea copilului acasă, conform graficului stabilit de grădiniță, voi aștepta la

intrarea în curte – păstrând distanța fizică, fiind echipat/ă cu mască și mănuși.

Subsemnata/ul_______________________________, tel. __________________,
(numele, prenumele părintelui/sportivului care a împlinit majoratul)

părintele/reprezentantul legal al copilului ________________________________,
(numele, prenumele copilului)

semnez această Declarație pe propria răspundere și îmi asum să respect toate prevederile

Instrucțiunii privind participarea sportivilor la “Christmas Cup Budesti 2021”, ediţia a-III-a la

Taekwondo WT pe data de 18 Decembrie 2021, în contextul pandemiei COVID-19, cu care am luat

cunoștință până la semnarea prezentei declarații și anume :

1. Toate persoanele trebuie să poarte mască și mănuși de unică folosință pe tot parcursul aflării

lor pe teritoriul desfășurării competiției(Excepție de la punctual nr.1 fac parte sportivii care

nemijlocit participă la luptă - și doar în momentul luptei, deoarece sportivii vor lupta cu măști

cu Viziere însoțite cu măști medicinale. Până la începutul luptei și după terminarea acesteia

sportivii trebuie să poarte mască și mănuși).

2. Accesul pe teritoriul competiției va fi limitat la 50 de persoane maximal și simultan.

3. La intrarea pe teritoriul competiției fiecare persoană trebuie să aibă un document de

identitate.

4. Persoanele mai în vârstă de 63 de ani nu vor fi admise pe teritoriul competiției.

5. Sportivii care nu prezintă declarația pe proprie răspundere referitoare la Covid-19 și certificatul

medical valabil nu vor fi admise la competiții.
6. Pentru toți sportivii se interzice asistența a oricărui suporter, partener, părinte, tutore sau alte

persoane însoțitoare.

7. Pe teritoriul competiției se interzice vânzarea produselor alimentare de orice gen.

8. Se impune păstrarea distanței sociale de 1,5m și respectarea zonei verzi de intrare și ieșire.

9. La toate categoriile de vârstă (seniori, junior și cadeți) se vor folosi căști cu viziere însoțite cu

măști medicinale de protecție.

10. Pentru a putea avea acces la zona de lupte, zona de încălzire și pentru a intra pe teritoriul

competiției fiecare persoană va trece prin zona de triaj pentru a i se măsura temperatura

corpului, a se dezinfecta mâinile cu soluție specială, și pentru a se introduce toate aceste date

în Registru de evidență și monitorizare a sănătății persoanelor care intră pe teritoriul

competiției

În ziua participării, ținând cont de Instrucțiunile privind participarea sportivilor Cupa Comunei

Stăuceni la Taekwondo WT pe data de 18-19 septembrie 2020, în condițiile pandemiei COVID-19,

voi întruni toate condițiile impuse de prevederile Instrucțiunii sus menționate , inclusiv:

2. Îmi asum răspunderea că la aducerea/ luarea copilului acasă, conform graficului stabilit de

organizatori, voi aștepta la intrarea în curte – păstrând distanța fizică, fiind echipat/ă cu

mască și mănuși.

3. Voi verifica și voi ține sub control zilnic, înainte de a merge la competiție, starea mea de

sănătate și a copilului, iar la apariția semnelor de boală ne vom izola acasă cu informarea

medicului de familie și conducerii Federației,  asistentei medicale despre starea sănătății.



4. Mă oblig să ofer răspuns corect la următoarele întrebări, completând conștiincios tabelul de

mai jos:

a) Dacă cineva dintre membrii familiei, inclusiv copilul, a călătorit în ultimele 14 zile în

străinătate sau în țară, în localități din zonele afectate de COVID-19, declarate oficial zone

epidemiologice cu risc sporit sau în altele, decât cele cu transmitere comunitară extinsă? NU /

DA (încercuiți);
b) Dacă cineva dintre membrii familiei, inclusiv copilul, au fost în contact direct cu persoanele ce

suferă din cauza infecției cu COVID-19 în vecinătatea locuinței, la serviciu, vizitând unități
medicale sau alte tipuri de locații în ultimele 14 zile?

NU / DA (încercuiți);
c) Dacă cineva dintre membrii familiei, inclusiv copilul au avut unul sau mai multe dintre

următoarele simptome în ultimele 14 zile? NU / DA (bifați):

SIMPTOM DA NU

1 Febră   

2 Tusă intensă   

3 Dureri de cap   

4 Dificultate de a respira   

Cunoscând dispozițiile legale cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere, că
răspunsurile la întrebările de mai sus sunt veridice.

Ca tutore , prin prezenta îmi dau consimţământul pentru ca fiul/fiica mea sa poată
participa ca sportiv activ la Cupa Comunei Stăuceni la Taekwondo WT pe data de 18-19

septembrie 2020.

Îmi este cunoscut faptul ca Taekwondo WTF 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 vor fi responsabili pentru

orice accidentare sau rănire ce ar putea sa apară, 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.

Semnătura părintelui/reprezentantului

legal/sportivului care a împlinit majoratul(18 ani)  ____________________________

Data completării _______________

*Prezenta declarație este semnată în două exemplare (un exemplar organizatorilor, un exemplar

părintelui sau reprezentantului legal).



DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT

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

sportiv activ la următorul turneu:

Taekwondo Christmas Cup Budesti 2021, ediţia  III-a a

18 decembrie 2021, Com. Budesti ,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(țării)

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

Data Semnătura


