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Art. 1. SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE COMPETIŢIEI.  
 

 Cupa Deschisă la Taekwon-Do „NIKAO OPEN” are drept scop realizarea următoarelor obiective: 
- popularizarea Taekwon-Do în Republica Moldova; 
- propagarea modului sănătos de viață; 
- ridicarea nivelului de pregătire a sportivilor Taekwon-Do; 
- descoperirea noilor talente sportive; 
- o etapă în pregătirea sportivilor pentru participarea la Campionatele şi Cupele Mondiale şi 

Europene.  
 
Art. 2. INFORMAȚII GENERALE. 
 
Organizator: Clubul de Taekwon-Do NIKAO 
Data: 12 mai, 2018 
Locul: Chișinău, Moldova, bul. Gagarin 14 Complexul Sportiv ALEXIA 
 
 
Art. 3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI. 
 
Organizarea şi desfășurarea competiției o efectuează „Clubul de Taekwon-Do NIKAO” în coordonare 
cu Federația Națională Taekwon-Do din Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova. 
Desfășurarea nemijlocită a competiției ține de competința Colegiului de Arbitri.  
Arbitru principal: Spînu Oleg 
Secretar: Oprea Diana 
 
Art. 4. PARTICIPANȚI. 
 
Către participare se admit echipele Cluburilor de Taekwon-Do din Republica Moldova și de peste 
hotare. Concurenții va trebui să aibă vârsta de minim 6 ani și calificarea de 10 kup și mai sus. 
Concurenții se împart în următoarele categorii de vârstă:  
 

• Copii A (6-7 ani) 
• Copii B (8-9 ani) 
• Copii C (10-11 ani)  
• Cadeți (12-14 ani)  
• Juniori (15-17 ani)  
• Seniori (18-36 ani) 

 
 
Art. 5. PROBELE DE CONCURS. 
 
Competiţiile se vor desfăşura după regulile Federaţiei Internațional cu modificările în vigoare.  
Competiţiile se împart în Competiţii Individuale şi Competiţii Echipe şi se petrec după sistemul de 
eliminări olimpic (piramidal).  
 
Probele de concurs disputate în cadrul competiţiei : 

• Tull Individual (Copii, Cadeți, Juniori, Seniori); 
• Sparring Individual (Copii, Cadeți, Juniori, Seniori); 
• Tull Echipe (Cadeți, Juniori, Seniori) 
• Sparring Echipe (Cadeți, Juniori și Seniori); 
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5.1. PROBA TULL. 
  
Individual 
Se utilizeză sistemul de concurs olimpic (piramidal). Competitorii vor concura unul la unul. Ambii 
competitori execută un Tull. Cel mai bun dintre cei doi concurenţi dat de deciziile arbitrilor va merge 
mai departe.  
Categorii : 

• Copii A  6-7 ani (10-9 kup, 8-7 kup) 
• Copii B  8-9 ani  (9-7 kup, 6-4 kup, 3-1 kup) 
• Copii C 10-11 ani (9-7 kup, 6-4 kup, 3-1 kup) 
• Cadeți 12-14 ani (9-7 kup, 6-4 kup, 3-1 kup; I Dan) 
• Juniori, 15-17 ani (9-7 kup, 6-4 kup, 3-1 kup; I-II Dan) 
• Seniori, 18-36 ani (9-7 kup, 6-4 kup, 3-1 kup; I dan; II-III Dan) 

 
Echipe 
La Tull Echipe vor concura Cadeți, Juniorii şi Seniorii, feminin şi masculin. 
Se utilizează sistemul de concurs olimpic. Echipele vor concura unul la unul. Ehipa efectuiază un Tull, 
anunțat de arbitri (ambele echipe același Tull). În finală echipele vor efectua două Tull-uri: unul la 
alegere și altul anunța de arbitri.  
Echipa constă din 3 (+1 rezervă) sportivi/ sportive. Echipele vor participa în aceeași 
componență și la Tull Echipe și la Sparring Echipe. Se poate de înlocuit doar cu sportivul 
rezervă. 
Se admite o (1) echipă de la Club.  
Notă: La competiții Echipe se admite înscrierea unui (1) sportiv din categoria Cadeți în Juniori; 1 
sportiv din categoria Juniori la Seniori.  
 
5.2 PROBA SPARRING. 
 
Individual 
 
Categorii de greutate Copii (feminin/ masculin) 
 
Copii 6-7 ani  
“Soft-Stick” 
Masculin 
- Grup 1 – înălțimea - 125 cm 
- Grup 2 – înălțimea - 125 cm + 
Feminin- un grup comun 
 
Copii 8-9 ani M/F - Point-Sparring  
Point-Sparring (M/F) 
-25 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, +41 kg  
 
Copii 10-11 ani M/F  - Point-Sparring 
     
-30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, +46 kg 
 
Cadeți (12-14 ani) 
-40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg 

  
Juniori (15-17 ani) 
Feminin -   -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, 65+ kg 
Masculin -   -50 kg, -56 kg, -62 kg, -68 kg, -75 kg, 75+ kg 
 
Seniori (18-36 ani) 
Feminin -  -50 kg, -56 kg, -62 kg, -68 kg, -75 kg, 75+ kg 
Masculin -  -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, -85 kg, 85+ kg 
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Echipe  
Sparring Echipe se va desfăşura la Cadeți, Juniori şi Seniori, după sistemul olimpic de concurs. La 
această secţiune competitorii pot avea orice greutate şi grad.  
Echipa constă din 3 (+1 rezervă) sportivi/ sportive. Echipele vor participa în aceeași 
componență și la Tull Echipe și la Sparring Echipe. Se poate de înlocuit doar cu sportivul 
rezervă. 
Se admite o (1) echipă de la Club. 
Notă: La competiții Echipe se admite înscrierea unui (1) sportiv din categoria Cadeți în Juniori; 1 
sportiv din categoria Juniori la Seniori.  
 
 
Durata luptelor 
Copii A, B, C - 1 repriză de 1,5 min 
Cadeți (12-14 ani) – 1 reprize de 2 min. 
Juniori, Seniori – 2 reprize de 1,5 min.  
Sparring Echipe – 1 repriză de 2 min. 
 
Puncte acordate la proba Sparring. 
 
1 punct se acordă pentru: 

• Atac cu mâna spre secţiunea de mijloc şi superioară a corpului; 
• Atac cu mâna în săritură spre secţiunea de mijloc şi superioară a corpului.  

2 puncte se acordă pentru: 
• Atac cu piciorul spre secţiunea de mijloc; 
• Atac cu piciorul în săritură spre secţiunea de mijloc. 

3 puncte se acordă pentru: 
• Atac cu piciorul la secţiunea superioară (cap); 
• Atac cu piciorul în săritură la secţiunea superioară (cap). 

 
Arbitrul Principal poate introduce modificări și să stabilească altă durată de repriză. Modificările vor 
fi anunțate preventiv. 
 
Art. 6. ECHIPAMENTUL SPORTIVILOR 
 
Echipamentul  de protecție obligatoriu pentru sparring constituie: (Vezi Anexa) 

• Cască (de culoare roșie sau albastră în dependență de culoarea colțului) 
• Mânuși de standard Taekwon-Do, cu degetele acoperite; 
• Botoșei; 
• Protecție pentru organele genitale 
• Proteză dentară (Cadeți, Juniori și Seniori). 

 
Uniforma sportivilor trebuie să corespundă stilului de Taekwon-Do ITF (vezi Anexa)  
Toți concurenții vor trebui să fie apți fizic către participarea la competiții sportive și cu viză de la 
medic. 
Numărul de participanți de la fiecare Club este nelimitat.  
Notă.   Responsabilitatea pentru starea sănătății a sportivilor o au reprezentanții oficiali a 
echipei din care face parte sportivul dat.  
 
Art. 7. CONTESTAŢII. 
 
Contestațiile se fac pe baza regulamentului de competiție și arbitraj. În cazul contestației,  antrenorul 
trebuie să prezinte banii și să completeze formularul de contestație pe loc, la masa Președintelui de 
Juriu a ringului respectiv într-un interval de 5 minute de când a fost dată decizia. Contestațiile 
neîntemeiate nu sunt primite. Înregistrările video nu se vor lua în considerație. 
Taxa de contestație constituie 1000 lei MD. 
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Art. 8. PREMII 
 

• Sportivii, care au ocupat locurile 1, 2 şi 3 în toate probele disputate, vor fi premiaţi cu 
diplome şi medalii de gradul respectiv; 

• Echipele, care au ocupat locurile 1, 2 şi 3 în clasamentul general, vor fi premiate cu cupe 
şi diplome de gradul respectiv;  

• Cupe pentru locul I la competiţii pe echipe; 
• Certificate de participare pentru toţi sportivii participanţi la competiţie ; 
• Diplome pentru Arbitri. 

 
 Determinarea Echipei invingătoare se va efectua conform numărului de medalii de aur 
acumulate. In cazul numărului egal de medalii de aur se vor lua in consideraţie cele de argint. In 
cazul numărului egal de medalii de argint se vor număra medaliile de bronz. În cazul echipelor se va 
socoti ca o medalie.  
Campion absolut a competiţiei se va socoti acel sportiv, care va obţine 2 medalii de aur pentru primul 
loc în categorie. Pentru determinarea campionului absolut la individual se va ţine cont doar de 
medaliile obţinute la probele individuale. 

• Premierea sportivilor va avea loc la sfârșitul fiecărei probe de concurs. 
  
Art. 9. ŢINUTA 
 
Ţinuta oficialilor.  
- reprezentantul echipei- costum oficial; 
- antrenorul – trening, pantofi sport şi prosop; 
- arbitrii- ţinuta conform regulamentului de competiţie şi arbitraj. 
 
Ţinuta sportivilor.  
Uniforma de concurs a sportivilor constă din DOBOK. Atunci când nu concurează, sportivii pot purta 
costum și încălțăminte sportivă. 
 
Art. 10. ARBITRII 
 
Colegiul de Arbitri va fi format din arbitrii echipelor participante şi din arbitrii special invitaţi.  
Fiecare echipa va trebui să prezinte minim un arbitru. Echipa, care participă cu mai mult de 20 
sportivi va trebui să prezinte nu mai puţin de 2 arbitri. Toţi arbitrii trebuie să deţină gradul minim de 
2 Kup şi să aibă experienţă de arbitraj.  
Arbitrii nu au voie să părăsească ringul unde sunt trimiși fără aprobarea Preşedintelui de 
Juriu de la ringul respectiv, care este direct răspunzător pentru arbitrii ringului respectiv, 
sau zona alocată arbitrilor de înlocuire fără aprobarea Arbitrului principal a competiţiei. 
Cei care nu respectă aceste reguli vor fi consideraţi că sfidează organizatorii şi vor fi 
excluşi din arbitraj. 
Arbitrilor li se va oferi gratuit prânzul.  
Arbitrii vor fi remuneraţi financiar conform activităţii efectuate în cadrul competiţiilor. 
Arbitrii, care nu vor trece seminarul de arbitraj şi nu au ţinuta regulamentară vor fi excluşi 
din corpul de arbitri.  
 
 
 
 
Art. 11. FINANSARE 
 
Chieltuelile de organizare şi desfăşurare a competiţiilor vor fi suportate de Clubul de Taekwon-Do 
NIKAO şi sponsori.  
Chieltuelile de deplasare, alimentaţie şi taxa pentu participare vor fi suportate de Cluburile 
participante.  
Taxa de participare la competiție constituie 200 lei/ participant.  
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Art. 12. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR. 
 
12.05.2018 
 
-   8.30    Sosirea participanților;   
-   9.00     Începutul competițiilor; 
- 11.00 – 11.30 Deschiderea oficială a competițiilor; 
- 11.30 – 19.00  Continuarea competițiilor; 
- 19.00   Închiderea oficială a competiției 
 
 

 
 

Înscrierea sportivilor, arbitrilor și antrenorilor în competiție și tragerea 
la sorți se va face on-line prin sistemul de competiției Events: 

www.mda.mytkditf.com  
 

Termenul limita pentru înregistrare: 
9 mai, 2018 

 
Informaţie suplimentară: 
Secretarul competiţiei – Oprea Diana (tel: 069923255) 
E-mail: nikao.open@gmail.com 
 

 
 

Regulamentul dat constituie Invitaţia oficială la Cupă. 
 
 

 


