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 APROBAT:       APROBAT: 
 
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării    Preşedintele Federaţiei Naţionale 
al Republicii Moldova     Taekwon-Do din Moldova,               
Liliana Nicolaescu-Onofrei     Ion Cotorobai  
         
___________________________    ___________________________ 
        
       
„__4__”__noiembrie_____2019    „__4___”__noiembrie_____2019 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENT  
de organizare şi desfăşurare a  

CAMPIONATULUI REPUBLICII MOLDOVA LA TAEKWON-DO GTF,  
rezervat Copiilor, Cadeţilor, Juniorilor şi Seniorilor (masculin/feminin) 

 
 
Art. 1. SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE COMPETIŢIEI. 
 

Campionatului Republicii Moldova la Taekwon-Do GTF are drept scop realizarea următoarelor 
obiective: 
- popularizarea Taekwon-Do GTF în Republica Moldova; 
- propagarea modului sănătos de viaţă în rândurile tineretului; 
- ridicarea nivelului de pregătire a sportivilor Taekwon-Do GTF; 
- descoperirea noilor  talente sportive; 
- o etapă în pregătirea sportivilor pentru participarea la Campionatele şi Cupele Mondiale şi Europene; 
- formarea lotului pentru participarea la Campionatele Mondiale şi Europene.  
 
Art. 2. TERMENII ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII COMPETIŢIEI. 
  
Campionatul Republicii la Taekwon-Do GTF se va desfăşura pe data de 23 noiembrie, 2019.  
Locul: Chişinău, Moldova, Complexului Sportiv Universitar al USMF (str. Nicolae Testemițeanu 24/5). 
 
Art. 3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI. 
 
Organizarea şi desfăşurarea competiţiei o efectuează Federaţia Naţională Taekwon-Do GTF din Moldova 
cu suportul Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 
Desfăşurarea nemijlocită a competiţiei revine Colegiului de Arbitri. 
 
 
Art. 4. ORGANIZAŢIILE PARTICIPANTE, CERINŢELE PENTRU PARTICIPNAŢI.  
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Către participare se admit sportivii Cluburilor membri a Federaţiei Naţionale de Taekwon-Do din 
Moldova care au încheiat Acordul de colaborare cu Federaţia, respectă Regulamentele în rigoare şi au 
achitat cotizaţiile de membru. 

Sportivii participanţi şi arbitrii sunt obligaţi să aibă uniforma şi echipamentul corespunzător: 
Pentru sportivi:  

• Dobok GTF(uniformă); 
• Mănuşi (8-10 oz) cu degetele acoperite; 
• Protecţie pentru organele genitale; 
• Botoşei (cu călcâiul acoperit);  
• Proteză dentară; 
• Cască  

 
Pentru arbitri: 

• Cămaşă albă; 
• Sacou de culoare întunecată; 
• Cravată; 
• Încălţăminte sportivă. 

 
Sportivii şi arbitrii care nu vor respecta condiţiile sus numite nu vor fi admişi către participare.  
La ceremonia de deschidere şi de premiere sportivii vor fi îmbrăcaţi în dobok.  
Toţi concurenţii vor trebui să fie apţi fizic către participarea la competiţii sportive şi cu viză de la medic. 
 
Concurenţii se împart în următoarele categorii de vârstă:  

• Copii (-8 ani); 
• Copii (9 - 10 ani); 
• Copii (11 - 12 ani); 
• Cadeți (13 - 14 ani); 
• Juniori (15 - 17 ani); 
• Seniori (18 - 36 ani); 

 
Art. 5. COMPETIŢIA. 
 
Competiţiile se vor desfăşura după regulile Federaţiei Globale de Taekwon-Do cu  modificările în vigoare.  
 
Probele de concurs disputate în cadrul competiţiei : 

• Tull Individual (Copii, Cadeţi, Juniori, Seniori); 
• Sparring Individual (Copii, Cadeţi, Juniori, Seniori); 

 
 
5.1. PROBA TULL. 
Individual 
 
Competitorii vor concura unul la unul. Ambii competitori execută un tull opţional şi unul la solicitarea 
arbitrilor.  
 
Categorii : 

• Copii, -8 ani (10-9 kup, 8-7 kup, 6-5 kup) 
• Copii, 9-10 ani (10-9 kup, 8-7 kup, 6-5 kup, 4-1 kup) 
• Copii, 11-12 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup; 4-1 kup) 
• Cadeţi, 13-14 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup; 4-1 kup, I Dan) 
• Juniori, 15-17 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup; 4-1 kup; I Dan) 
• Seniori, +18 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup; 4-1 kup; I Dan; II -III dan) 
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5.2 PROBA SPARRING. 
 
Individual 
 
Categorii de greutate Copii  (-8 ani) 
Masculin/Femenin -	-	22	kg,	-	26	kg,	-	30	kg,	-	34	kg,	-38	kg,	+38	kg	
 
Categorii de greutate Copii  (9-10 ani) 
Masculin/Feminin -	25	kg,	-	29	kg,	-	33	kg,	-	37	kg,	-41	kg,	+41	kg	
 
Categorii de greutate Copii  (11-12 ani) 
Masculin/Femenin -	30	kg,	-	34	kg,	-	38	kg,	-	42	kg,	-46	kg,	+46	kg	
 
Categorii de greutate Cadeţi  (13-14 ani) 
Masculin/Femenin - 40 kg, - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, -60 kg, +60 kg 
 
Categorii de greutate 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	
 
Categorii de greutate Seniori (+ 18 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 
 
Sportivii cu categoria de vârstă -8 și 9-10 ani vor participa în proba Sparring “Stop point” 
 
Durata luptelor 
 
 2 reprize x 1,5 min.  
 
Arbitrul Principant poate introduce modificări şi să stabilească altă durată de repriză. Modificările vor fi 
anunţate preventiv. 
 
Art. 6. CONTESTAŢII. 
 
 

Contestaţiile se fac pe baza regulamentului de competiţie şi arbitraj. Ĩn cazul contestaţiei,  
antrenorul trebuie să prezinte banii şi să completeze formularul de contestaţie pe loc, la masa Preşedintelui 
de Juriu a ringului respectiv într-un interval de 5 minute de când a fost dată decizia. Contestaţiile 
neîntemeiate nu sunt primite. Înregistrările video nu se vor lua în consideraţie. 
Taxa de contestaţie constituie 500 lei MD.  
 
 
Art. 7. PREMII 
 
Sportivii, care au ocupat locurile 1, 2 şi 3 în toate probele disputate, vor fi premiaţi cu diplome şi medalii 
de gradul respectiv.  
 
 
Art. 8. ARBITRII 
 
Colegiul de Arbitri va fi format din arbitrii echipelor participante şi din arbitrii special invitaţi.  
Arbitrul principal formează echipele de arbitraj şi le repartizează pe teren.  
Fiecare Club va trebui să prezinte minim 3 arbitri. Toţi arbitrii trebuie să deţină gradul minim de 2 kup. 
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Art. 9. FINANSARE 
 

Chieltuelile de organizare şi desfăşurare a competiţiilor vor fi suportate de Ministerul Tineretului şi 
Spoitului al Republicii Moldova şi Federaţia Naţională de Taekwon-Do din Moldova.  
Chieltuelile de deplasare, alimentaţie vor fi suportate de direcţiile municipale de tineret şi sport sau 
Cluburile participante.  
 

Taxa de participare: 
• 300 lei 

 
Data închiderii înregistrării 21.11.2019, Ora 00:00 
 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR 
 
23.11.2018 
 
8:30 Sosirea şi cântărirea oficială a sportivilor participanţi (USMF) (str. Nicolae Testemițeanu 
24/5). 
- ; 
! În cazul când datele aplicate nu vor corespunde categoriilor, sportivul va fi 
descalificat 
- 9:00   Începutul competiţiilor; 
- 11:00 – 11:30   Deschiderea oficială a Campionatului; 
- 11:30   Continuarea competiţiilor 
- 13:00 – 14:00  Pauză de masă; 
- 14.00 – 18.00   Continuarea competiţiilor, ceremonia de premiere şi închidere oficială     

a competiţiei. 
 

Regulamentul dat constituie Invitaţia oficială la Campionat. 


