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I. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE. 

  Organizarea şi desfășurarea competiției ”ITF Summer Cup - Cahul 2021” la Taekwon-Do ITF, are 
drept scop realizarea următoarelor obiective: 

1. Promovarea și popularizarea Taekwon-Do-ului în raionul  Cahul și Republica Moldova: 
Selectarea celor mai valoroși sportivi pentru a participa la campionatele internaționale, 
europene și mondiale; 
Obținerea experienței competiționale; 
Perfecționarea măiestriei sportive; 

  2. Promovarea culturii fizice, sportului și a modului sănătos de viață; 
  3. Determinarea nivelului de dezvoltare și pregătire a Taekwon-Do-ului în raionul Cahul și 
Republica Moldova; 
  4. Promovarea imaginii municipiului și raionului Cahul la nivel Național; 
  5. Lărgirea și menținerea relațiilor de prietenie și colaborare cu alte organizații similare; 
   6. Promovarea valorilor moral - spirituale în rândurile copiilor, tinerilor și adulților. 

II. TERMENII ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE. 

  Competiția  ”ITF Summer Cup - Cahul 2021” la TAEKWON - DO ITF se desfășoară în perioada 
31 iulie 2021; 
Locul: Terenul artificial situat pe teritoriul Taberei “Romantica”,  com. Moscovei, r-nul Cahul. 
Competiția va fi desfășurată la aer liber fără spectatori. 

• Începutul competițiilor – data de 31 iulie 2021, ora 08:30; 
• Deschiderea oficială a competițiilor – ora 11:00 

 ______________                      
        GHEORGHE Ribakov

 ______________                      
                   ION Postu

APROBAT: 
Președintele Uniu-
nii Asociațiilor 
Taekwon-DO  ITF 
din Moldova

REGULAMENT



III.  ORGANIZATORI: 

                    Competiția  ”ITF Summer Cup - Cahul 2021” este organizată de Consiliul Raional Cahul, Primăria 
Mun. Cahul, Clubul Sportiv “ACTIV” și Uniunea Asociațiilor Taekwon-Do ITF din Moldova. 

IV. CONDIŢII FINANCIARE 

 Cheltuielile ce țin de deplasare, drum tur-retur vor fi  suportate de către instituțiile care efectuează del-
egarea sportivilor.  Competiția este organizată cu suportul Consiliului Raional Cahul, Primăriei Municipiul Cahul, 
A. O. Clubul Sportiv “ACTIV” și Uniunea Asociațiilor Taekwon- Do ITF din Moldova. 

V. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
OFICIALITAȚILE: 

• reprezentantul echipei- costum oficial; 
• antrenorul – trening, pantofi sport şi prosop; 
• arbitrii- ținuta conform regulamentului de competiție şi arbitraj. 

COMPETITORII: 
Echipamentul de protecţie obligatoriu pentru sparring constituie: 

• Să aibă uniformă TKD ( Dobok alb cu centura de gradul care-l deține) şi echipament TKD: 
• Cască obligatoriu pentru toate categoriile 
• Mănuşi (8-10 oz) cu degetele acoperite; 
• Protecţie pentru organele genitale; 
• Botoşei (cu călcâiul acoperit); 
• Protecție dentară (pentru copii de la categoria 8 ani în sus). 

   
ARBITRII: 
 Colegiul de Arbitri va fi format din arbitrii cluburilor participante şi din 
arbitrii special invitați.   Arbitrul principal formează echipele de arbitraj şi le 
repartizează pe teren. 
Fiecare echipa va trebui să prezinte minim un arbitru pentru fiecare covor . Toți arbitrii trebuie să 
dețină gradul minim de 2 Gup şi să aibă experiență de arbitraj 

ARBITRUL PRINCIPAL al Uniunii Asociațiilor Taekwon-Do ITF din 
Moldova este  dl. Oleg Spînu  (4 dan) 

Pentru nerespectarea Regulamentului de Arbitraj (ținuta, comportament) în cadrul Com-
petiției, arbitrii vor fi sancționați. 

• Arbitrilor li se va oferi gratuit prânzul. 
• Arbitrii vor fi remunerați financiar conform activității efectuate în cadrul competițiilor. 

 Alte reguli și condiții: 
- Pentru a fi acceptat în colegiul de arbitri este nevoie ca fiecare arbitru să treacă seminarul de arbitraj și să 
fie gata să respecte condițiile de participare în calitate de arbitru la această competiție. 

- La participare se admit sportivii (masculin/feminin) din municipiile şi raioanele Republicii Moldova. 

- Numărul de participanți de la fiecare Club este nelimitat. 

Responsabilitatea pentru starea sănătății a sportivilor o au reprezentanții oficiali a echipei din care face 
parte sportivul dat. 



Sportivii vor concura la următoarele probe de competiție: 

1. TULL (proba tehnică)- individual, masculin/feminin; 
2. SPARRING (luptă) - individual, masculin/feminin; 
3. TEHNICI SPECIALE (sărituri ) - Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi (pre-juniori, juniori și seniori, masculin/feminin) 
4. GRAND CHAMPION (POINT FIGHTING) - point stop sparring  (juniori și seniori, masculin/feminin) 

 

1. PROBA TULL - Individual, masculin/feminin 

Se utilizează sistemul de concurs olimpic (piramidal). Competitorii vor concura unul la unul. Ambii 
competitori execută un Tull impus de arbitri. Cel mai bun dintre cei doi concurenți dat de deciziile 
arbitrilor va merge mai departe. În finale sportivii vor executa două Tull-uri impuse. 

Categorii : 
• Copii, - 6 ani          (10-9 Gup, 8 Gup +); 
• Copii, - 7 ani          (10-9 Gup, 8-7 Gup, 6 Gup +); 
• Copii, 8-9 ani                    (10-9 Gup, 8-7 Gup, 6-4  Gup, 3-1 Gup); 
• Cadeți, 10-11 ani              (10-9 Gup, 8-7 Gup, 6-4  Gup, 3-1 Gup);  
• Pre-Juniori, 12-13 ani      (10-9 Gup, 8-7 Gup, 6-4  Gup, 3-1 Gup, I - Dan); 
• Juniori, 14-17 ani             (10-9 Gup, 8-7 Gup, 6-4  Gup, 3-1 Gup, I - II Dan); 
• Seniori, 18 ani +               (10-8 Gup, 7-5 Gup, 4-1  Gup, I- Dan,  II - III Dan). 

2. PROBA SPARRING - Individual, masculin/feminin 
                        

• Copii, - 6 ani          (-20 kg, -23 kg, -26 kg - 30 kg) - masculin/feminin; 
• Copii, - 7 ani          (-23 kg, -26 kg - 30 kg - 34 kg -38 kg) - masculin/feminin;  
• Copii, 8-9 ani                    (-25 kg, -30 kg - 35 kg - 40 kg -45 kg, + 45 kg) - masculin/feminin;  
• Cadeți, 10-11 ani              (-30 kg - 35 kg - 40 kg -45 kg, - 50 kg, + 50 kg) - masculin/feminin; 
•  Pre-Juniori, 12-13 ani     (- 35 kg - 40 kg -45 kg, - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg)  - masculin/feminin; 
• Juniori, 14-17 ani             (- 50 kg, - 56 kg, - 62 kg, -68 kg, -75 kg, + 75 kg) - masculin;   

                                                                               (-45 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, -65 kg, + 65 kg) - feminin;    
• Seniori, 18 ani +                          (- 63 kg, -70 kg, - 78 kg, + 78 kg) - masculin; 

             (-50 kg, -56 kg, -62 kg, -68 kg, + 68 kg ) - feminin.    

3. PROBA TEHNICI SPECIALE (sărituri ) 

• Pre-Juniori, 12-13 ani    masculin/feminin;  
• Juniori, 14-17 ani           masculin/feminin;      
• Seniori, 18 ani +             masculin/feminin; 

4. GRAND CHAMPION  (luptă point fight)  

• Juniori, 14-17 ani            de la 2 Gup în sus,   masculin/feminin;      
• Seniori, 18 ani +              de la 2 Gup în sus,   masculin/feminin. 

NOTĂ:  
1. Sportivii juniori care au împlinit 14 ani în anul 2021, pot participa la Pre-juniori sau Juniori, de-
cizia îi aparține fiecărui antrenor; 
 2. Sportivii seniori care au împlinit 18 ani în anul 2021, pot participa la Juniori sau Seniori, decizia îi 
aparține fiecărui antrenor; 
3. Dacă greutatea sau vârsta sportivului nu coincide cu categoria,  acesta va fi descalificat fără posibil-
itate de a se schimba în altă categorie! 

CATEGORIILE



Durata luptelor 

  Copii    - 6 ani, - 7 ani      —— 2 reprize de 45 sec 
  Copii             8 - 9 ani      —— 2 reprize de 1 min 
  Cadeți       10 - 11 ani      —— 2 reprize de 1 min 
  Pre-juniori și Juniori     —— 2 reprize de 1 min 30 sec. 
  Seniori                             —— 2 reprize 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 secțiunea superioară (cap). 

Arbitru principal poate introduce modificări şi să stabilească altă durată de repriză. Modi-
ficările vor fi anunțate preventiv. 

VII. PREMIEREA 

1. Învingătorii și premianții competiției  (locurile I, II şi III) vor primi diplome şi medalii de 
gradul  respectiv.  

2. Toți sportivii vor primi diplome de participare. 
3. Cupe pentru clasamentul general pe Cluburi. 
4. Cupe pentru cei mai buni sportivi (categoriile vor fi stabilite ulterior) 
5. PREMII CADOURI PETRU CAMPIONI ( la categoriile cu număr mai mare de sportivi ). 

        
Procedura de înregistrare - ONLINE 
Email de rezervă: activsportclub@gmail.com 
Număr de contact: 079923501 

TAXA DE PARTICIPARE: 250 LEI 

                           Acest regulament reprezintă invitația la competiție!

mailto:activsportclub@gmail.com
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