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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:

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

5. Data:

25-26 Septembrie 2020

6. Locul:

Municipiul Chișinău, comuna Stăuceni,
str. Grătiești 9, la aer liber (afară)

7. Condiții:

8. Reguli:

9. Înregistrarea:

Toți sportivii trebuie să aibă în posesie:
a) Certificat DAN/POOM/CUP
b) Licență GAL
c) Act de identitate/certificat de naștere
d) Certificat medical cu data efectuării controlului
medical nu mai devreme de 05.09.2020
e) Declarație pe proprie răspundere în caz de traume
și COVID-19 (Anexa Nr. 1) comletată de sportiv
sau în cazul minorilor de reprezentatul legal al
acestora.
Se vor aplica regulile World Taekwondo ”Competition
Rules and Interpretation” din 15 mai 2019.
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
Participarea gratuită .
Înregistrarea online pe www.tkd-reg.com
Data limită de înregistrare 20 septembrie 2020, ora 23:59
Data limită de modificări 22 septembrie 2020, ora 23:59
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10. Categoriile de vârstă și categoriile sportive
Cadeți a.n. 2009, 2008, 2007
Masculin
-33 kg
-37 kg
-41 kg
-45 kg
-49 kg
-53 kg
-57 kg
-61 kg
-65 kg
+65 kg

Feminin
-29 kg
-33 kg
-37 kg
-41 kg
-44 kg
-47 kg
-51 kg
-55 kg
-59 kg
+59 kg
Juniori a.n. 2006, 2005, 2004

Masculin
-45 kg
-48 kg
-51 kg
-55 kg
-59 kg
-63 kg
-68 kg
-73 kg
-78 kg
+78 kg

Feminin
-42 kg
-44 kg
-46 kg
-49 kg
-52 kg
-55 kg
-59 kg
-63 kg
-68 kg
+68 kg
Seniori începând cu a.n. 2004

Masculin
-54 kg
-58 kg
-63 kg
-68 kg
-74 kg
-80 kg
-87 kg
+87 kg
11. Premierea:

Feminin
-46 kg
-49 kg
-53 kg
-57 kg
-62 kg
-67 kg
-73 kg
+73 kg
Locul 1 – Medalie și diplomă, pentru seniori cupe
Locul 2 – Medalie și diplomă
Locul 3 – Medalie și diplomă
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12. Echipament sportiv: Sportivii care vor participa la competiții
vor fi obligați să poarte uniformă și echipament
corespunzător Taekwondo WT.
În afară 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. Nu se admite de a purta chipiu,
șapcă, glugă sau alte accesorii pe cap dacă acestea nu
sunt de natură religioasă.
Antrenorii care secundează trebuie să aibă minim 18 ani.
Pentru toate categoriile de vârstă (cadeți, juniori și
seniori) vor fi folosite căști electronice cu vizieră.
13. Cântarul și
Cântarul Aleatoriu:

Cântarul oficial se va petrece Joi, 24 septembrie pentru
toate categoriile de vârstă la adresa mun. Chișinău bd.
Decebal nr.72/2 sediul CSPLN.
Pe data de 25 septembrie 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 25 septembrie 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
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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 fi doar pentru SENIORI.
14.Condiții COVID-19:

Conform situației pandemiologice din Republica
Moldova, la acest Campionat se vor institui câteva
condiții și reguli suplimentare în conformitate cu
recomandările Comisiei pentru Situații Excepționale din
Republica Moldova, ordinele
Ministerului Sănătății a Republicii Moldova și alte acte
normative în vigoare.
1. Toate persoanele trebuie să poarte mască și mănuși de unică
folosință pe tot parcursul aflării lor pe teritoriul desfășurării
competiției.
2. 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.
3. Accesul pe teritoriul competiției va fi limitat la 50 de persoane
maximal și simultan.
4. La intrarea pe teritoriul competiției fiecare persoană trebuie să
aibă un document de identitate.
5. Persoanele mai în vârstă de 63 de ani nu vor fi admise pe
teritoriul competiției.
6. Sportivii care nu prezintă declarația pe proprie răspundere
referitoare la Covid-19 și certificatul medical valabil nu vor fi
admise la competiții.
7. Pentru toți sportivii se interzice asistența a oricărui suporter,
partener, părinte, tutore sau alte persoane însoțitoare.
8. Pe teritoriul competiției se interzice vânzarea produselor
alimentare de orice gen.
9. Se impune păstrarea distanței sociale de 1,5m și respectarea
zonei verzi de intrare și ieșire.
10. La toate categoriile de vârstă (seniori, junior și cadeți) se vor
folosi căști cu viziere însoțite cu măști medicinale de protecție.
11. 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
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introduce toate aceste date în Registru de evidență și
monitorizare a sănătății persoanelor care intră pe teritoriul
competiției.
12. Tot echipamentul oferit de către organizatorii competiției și va
fi dezinfectat și prelucrat după fiecare luptă.
13. Suprafața de luptă va fi dezinfectată și prelucrată după fiecare
luptă.
14. Ulterior, se pot adăuga și alte condiții pentru facilitarea
procesului de desfășurare a competiției și pentru minimizarea
riscului de îmbolnăvire cu Covid-19
15. Se recomandă tuturor participanților de a veni la competiție cu
transportul personal evitând transportul public, tot odată rugăm
în măsura posibilă ca fiecare sportiv să vină îmbrăcat cu tot
echipamentul necesar (doboc, protectoare și restul).
15.Desfășurarea și programul competiției
Data
24 Septembrie
(Joi)

Ora

25 Septembrie
(Vineri)

08.00

10.00 – 18.30

Programul
Cântărirea sportivilor se va
face pentru toate categoriile
de vârstă (Seniori, Juniori,
Cadeți) după un grafic
special, care va fi anunțat
anterior antrenorilor după
încheierea înregistrării și
modificărilor.
Adunarea arbitrilor,

08.30

Adunarea antrenorilor,
sorirea sportivilor pentru
pregătire și încălzire
conform graficului de
participare după categorii,
anunțat antrenorilor pe data
de 23.09.2020
09.00- 13.00 Desfășurarea competițiilor
pentru Seniori, Juniori ,
conform graficului de
participare după categorii
,anunțat antrenorilor pe data
de 23.09.2020
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Locul
Mun. Chișinău
bd. Decebal 72/2
CSPLN

com. Stăuceni,
str. Grătiești 9 ,
curtea Fundației
”CALEA
FERICIRII”
com. Stăuceni,
str. Grătiești 9 ,
curtea Fundației
”CALEA
FERICIRII”
com. Stăuceni,
str. Grătiești 9,
curtea Fundației
”CALEA
FERICIRII”
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13.00 – 14.00

26 Septembrie
(Sâmbătă)

Deschiderea oficială a
competiției/ Pauza de masă

14.00 -20.00 Desfășurarea în continuare
a competițiilor pentru
Seniori,Juniori , conform
graficului de participare
după categorii ,anunțat
antrenorilor pe data de
23.09.2020
08.00
Adunarea arbitrilor,

08.30

Adunarea antrenorilor,
sorirea sportivilor pentru
pregătire și încălzire
conform graficului de
participare după categorii,
anunțat antrenorilor pe data
de 23.09.2020
09.00- 13.00 Desfășurarea competițiilor
pentru Cadeți , conform
graficului de participare
după categorii ,anunțat
antrenorilor pe data de
23.09.2020
13.00 – 14.00
Pauza de masă

com. Stăuceni,
str. Grătiești 9 ,
curtea Fundației
”CALEA
FERICIRII”
com. Stăuceni,
str. Grătiești 9 ,
curtea Fundației
”CALEA
FERICIRII”

com. Stăuceni,
str. Grătiești 9 ,
curtea Fundației
”CALEA
FERICIRII”
com. Stăuceni,
str. Grătiești 9 ,
curtea Fundației
”CALEA
FERICIRII”
com. Stăuceni,
str. Grătiești 9,
curtea Fundației
”CALEA
FERICIRII”

com. Stăuceni,
str. Grătiești 9 ,
curtea Fundației
”CALEA
FERICIRII”
com. Stăuceni,
14.00 -20.00 Desfășurarea în continuare str. Grătiești 9 ,
a competițiilor pentru
curtea Fundației
Cadeți, conform graficului
”CALEA
de participare după categorii FERICIR
,anunțat antrenorilor pe data
de 23.09.2020
Luptele vor fi transmise online pe platforma Youtube. Lincul va fi anunțat anterior.
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16. 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, precum și îmbolnăvirea cu COVID-19.
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.
17.Dispoziţii finale.
- Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea campionatului , mâncare şi
remunerarea arbitrilor vor fi suportate de către Ministerul Educației Culturii și
Cercetării.
- Cheltuielile legate de transport, mâncare și asigurarea medicală cazare a
participanților și antrenorilor le suportă fiecare echipă în parte, nu vor fi
suportate de către Federație.
- Cheltuielile pentru transport personalul de deservire a competiției , cheltuielile
de asigurarea cu echipament sportiv necesar și altele care nu intră în cheltuielile
de mai sus vor fi suportate de Federație.
18.Regulament
Prezentul Regulament poate fi modificat și ajustat după necesitate de către
Comitetul Organizatoric cu informarea ulterioară a participanților.
Prezentul Regulament servește ca invitație pentru toți membrii Federației de
Taekwondo WTF din Republica Moldova.
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Declarație pe propria răspundere și consimțământ
1. Prezenta declarație este întocmită în baza Instrucțiunii privind participarea sportivilor
la Campionatul Republicii Moldova la Taekwondo WT pe data de 25-26 septembrie
2020, în contextul pandemiei COVID-19 cu respectarea tuturor condițiilor din:
Dispoziția nr. 20 din 21 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova ; Dispoziția nr. 21 din 24 aprilie 2020 a Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova. 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 Campionatul Republicii Moldova la
Taekwondo WT 25-26 septembrie 2020, 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 la
Campionatul Republicii Moldova la Taekwondo WT 25-26 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 Campionatul Republicii Moldova la Taekwondo
WT 25-26 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).

