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APROB                                                                                                   APROB 
Ministerul Culturii, Educației                                                       Federația Moldovei de 
Și Cercetării din Republica Moldova  Taekwondo WTF din Republica 
Moldova   
__________________________, L.Nicolaescu-Onofrei      __________________Igor Iuzefovici, 
                                           Ministru         Președinte   
                                                                                                                                                       
 
“____” ______________ 2019            “____” ______________ 2019 
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1. Promotor:  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
din Republica Moldova 
 

2. Organizator:  Federația de Taekwondo WTF  
a Republicii Moldova 
str. București 90, tel: ( +373 ) 22 874 555 
email: info@taekwondowtf.md  
web: www.taekwondowtf.md 
 

3. Arbitru principal:      Ștefan Răileanu 
tel: ( +373 ) 76 005 111 
email: sraileanu@taekwondowtf.md  

 
4. Secretar general:        Dmitri Bordeniuc 

                                              tel: (+ 373 ) 69920202 
 email: dbordeniuc@taekwondowtf.md  

 
5. Data:     25-26 Octombrie 2019 

 
6. Locul:                          Universtitatea de Stat de Educație Fizică și Sport 

str. Andrei Doga 22, Sală Sportivă 
 
 

7. Condiții:      Toți sportivii trebuie să aibă în posesie: 
a) Licență GAL 
b) Certificat DAN/POOM/CUP 
c) Act de identitate/certificat de naștere 

 
 

8. Reguli:   Se vor aplica regulile World Taekwondo ”Competition  
Rules and Interpretation” din 1 iunie 2018. 
Cadeți: 3 runde x 1 minut, 45 secunde pauză 
Juniori: 3 runde x 1,5 minute, 45 secunde pauză 
Seniori: 3 runde x 2 minute, 1 minut pauză 
 

 
9. Înregistrarea:             Participarea gratuită 

Înregistrarea online pe www.tkd-reg.com  
Data limită 21 octombrie 2019, ora 23:59  
. 
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10.  Categoriile de vârstă și categoriile sportive 
 

 
Cadeți a.n. 2008, 2007, 2006 

Masculin Feminin 
-33 kg -29 kg 
-37 kg -33 kg 
-41 kg -37 kg 
-45 kg -41 kg 
-49 kg -44 kg 
-53 kg -47 kg 
-57 kg -51 kg 
-61 kg -55 kg 
-65 kg -59 kg 
+65 kg +59 kg 

 
 
 
 

Juniori a.n. 2005, 2004, 2003 
Masculin Feminin 

-45 kg -42 kg 
-48 kg -44 kg 
-51 kg -46 kg 
-55 kg -49 kg 
-59 kg -52 kg 
-63 kg -55 kg 
-68 kg -59 kg 
-73 kg -63 kg 
-78 kg -68 kg 
+78 kg +68 kg 
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Seniori începând cu a.n. 2002 
Masculin Feminin 

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

 
11.  Premierea:    Locul 1 – Medalie și diplomă 

Locul 2 – Medalie și diplomă 
Locul 3 – Medalie și diplomă 

 
12.  Echipament:             Sportivii care vor participa la competiții 

vor fi obligați să poarte uniformă și echipament 
corespunzător Taekwondo WT. 
Înafară de vestele electronice și căștile electronice, 
tot echipamentul de protecție trebuie adus de către 
fiecare participant. 
Se va folosi sistemul DAEDO PSS GEN 2. 
Organizatorii competiției vor furniza căștile și 
vestele electronice. Fiecare sportiv trebuie să aibă 
propriii ciorapii cu sensori electronici. 
Se va folosi sistemul Dartfish Video Replay. 
Proteza dentară trebuie să fie de culoare albă sau 
transparentă. Pentru toate categoriile de vârstă se vor 
folosi căști electronice. 
Toți antrenorii trebuie să fie îmbrăcați în costum 
sportiv și încălțăminte sportivă. 
Antrenorii care secundează trebuie să aibă minim 18 
ani. 
Pentru categoria cadeți vor fi folosite căști 
electronice cu vizor. 
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13.  Cântarul și 
Cântarul Aleatoriu:   Cântarul oficial se va petrece cu o zi  

înainte de ziua în care se va lupta sportivul. Joi, 24 
octombrie cântarul oficial se va desfășura la Școala 
sportivă specializată la Taekwondo WTF nr.6, str. 
Ion Pelivan 30/2. Vineri, 25 octomrbie cântărirea 
sportivilor va avea loc la sala sportivă a USEFS, str. 
A. Doga 22.  
Pe data de 26 octomrbie la ora 08.00 va avea loc 
Random Weigh-in (Cântarul Aleatoriu) pentru 
sportivii din categoria de vârstă Seniori. Se vor alege 
20 % din sportivii care au fost înregistrați la 
competiție. Greutatea maximă dimineața, pe data de 
26 octombri,e nu trebuie să depășească 5 % din 
greutatea corpului. La Random Weigh-in este 
permisă  o singură încercare la cântar. În cazul în 
care sportivul a depășit 5 % din greutatea corporală 
el va fi descalificat. Prezența tuturor sportivilor la 
Random Weight-in este obligatorie. În caz de 
neprezentare la Citirea Prezenței Cântarului 
Aleatoriu – luptătorul va fi descalificat. 
La Random Weigh-in, trebuie să fie prezenți și 
antrenorii sportivilor pentru a fi martori la un proces 
de selectare transparent și echitabil. 
Procesul de Random weigh-in va fi procesat de un 
soft la computer (programă) care va desemna un 
număr aleatoriu. Fiecare sportiv va avea 
numărul/codul său personal. Procesul de selectare 
va fi delegat unui antrenor reprezentant la masculin, 
și unui antrenor reprezentant la feminin. Procesul de 
Random weigh-in va fi făcut în prezența arbitrului 
principal și a doi arbitri naționali. 
Random Weigh-in va for doar pentru SENIORI. 
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14.  Programul competiției: 
 
Data Ora Programul Locul 
24 Octombrie  16.00 – 18.00 Cântărirea 

sportivilor (pentru 
ziua 1 - Cadeți și 
Juniori) 

Școala sprtivă 
specializată la 
Taekwondo WTF 
nr.6 
str. Ion Pelivan 
30/2  

25 Octombrie 08.00 Adunarea arbitrilor Sala sportive a 
USEFS, str. 
Andrei Doga 22 

08.30 Adunarea 
antrenorilor 

Sala sportivă a 
USEFS, str. 
Andrei Doga 22 

09.00  
 
 
 

Începerea 
competițiilor - 
CADEȚI ȘI 
JUNIORI 

Sala sportivă a 
USEFS, str. 
Andrei Doga 22 

13.00 – 14.00  
 

Deschiderea 
oficială a 
competiției 

Sala sportivă a 
USEFS, str. 
Andrei Doga 22 

14.00 – 16.00 Cântărirea 
sportivilor (pentru 
ziua 2 - 
Seniori) 

Sala sportivă a 
USEFS, str. 
Andrei Doga 22 

26 Octombrie  08.00 
 
 

Random Weigh-in 
Seniori 
 

Sala sportivă a 
USEFS, str. 
Andrei Doga 22 
 

 
09.00  
 
 
 
 
 

 
Începerea luptelor 
- SENIORI 

 
Sala sportivă a 
USEFS, str. 
Andrei Doga 22 
 

13.30 Adunarea Generală 
a Federației 

Sala sportivă a 
USEFS, str. 
Andrei Doga 22 
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15.  Liability 
Toți participanții își asumă toate riscurile. Federația Moldovei de Takwondo 

WTF 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 apărute ulterior. 
Toți participanții poartă răspundere pentru veridicitatea propriilor documente și 
asigurarea medicală pe toată perioada concursului. 

 
16.  Regulament  

Prezentul Regulament poate fi modificat și ajustat după necesitate de către 
Comitetul Organizatori cu informarea ulterioară a participanților. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentul Regulament servește ca invitație pentru toți membrii Federației 
de Taekwondo WTF din Republica Moldova. 

 


