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CUPA ROMANIEI DE  
SPORTURI MAR IALE COREENE 

21 - 23 Octombrie 2016, Brasov 
1.ăInforma ii generale 

 
a)ăOrganizatori:ăFedera iaăRomân ădeăSporturiăMar iale Coreene 
               Oradea, str. Dealului nr.54B 
               
               Clubul Sportiv SHINăDOăBra ov 
               Tel.: 004-0737 376227 
               E-mail: wsdaoffice@yahoo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/events/107251153033487/?__mref=message_bubble 
 
b) Perioada deădesf urareăaăconcursului: 21 - 23 Octombrie 2016 

c) Locul: Brasov, locatia se va anunta ulterior in timp util. 

d)ăParticipan i:ăsportiviălegitima iăde la cluburile affiliateă(sauăcareăseăafiliaz ăînă edin aădină22ă
octombrie) cu minim 8 Gup (centur  galben ă). 
d) Program: 

21 octombrie 2016    14:00-18:00 – Înscrieri iăCânt riri (în ordinea sosirii) 
                    18:00-20:00 - edin aădeăarbitraj, edin ătehnic ă i trageriălaăsor i 

22 octombrie 2016    08:30-08:50 - Sosireălaăsal ă iăcânt riri 
                    09:00-09:30 – Deschiderea oficial   
                    09:30-13.00 - Concurs/Premieri 
                    13:00-14:00 –pauza de masa 
                    14:00-18:00 – Concurs/Premieri 
                    18:30-19:00 – edin a de Birou Federal    (Universitatea George Baritiu) 
                    19:00-20:30 – edin aădeăAdunareăGeneral  (Universitatea George Baritiu) 

23 octombrie 2016    08:00-08:30 - Sosireălaăsal ă  
                    08:30-12:00 – Concurs/Premieri 
IMPORTANT! Organizatorii isi rezerva dreptul de a face modificari programului, in functie de realitatile obiective ivite pe 

parcursul competitiei 

 
Important:ăpentruăAdunareaăGeneral , care va avea loc la Universitatea GeorgeăBari iuă(100ămădeăHotel) 

reprezentan iiălegaliăaiăcluburilorăs ăaibeăasupraăloră tampila clubului! 
 

Participareaălaăcompetitiaă“CupaăRomaniei”ăesteăoăoptiuneăliberaăsiăneconditionata, astfel Federa iaă
Român ădeăSporturiăMar ialeăCoreeneă i clubul organizatorăSHINăDOăBra ov NUăî iăasum ăniciăoă

r spundere pentru eventualele accident ri surveniteăînătimpulăcompeti iei! 
            

2. REGULAMENT,ăCATEGORIIă IăPROBEăDEăCONCURSă  

Regulamentul de concurs este cel prezentat la Stagiul Na ional de arbitraj de la Dej sau Oradea pentru 
direc ia de ITFăsiăRegulamentulăWTFărespectivăETUălaădirec ia de WTF. 
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 CATEGORII SI PROBE DE CONCURS – Regulament Taekwon-do ITF 
COPIIă(JunioriăIIIă i II) 

 Tull copii masc./fem.: 8-7 Gup; 6-5 Gup; 4-3 Gup; 2-1 Gup; 
 Lupt  copii - 8 ani (masc./fem.): -110cm;-120cm;-130cm;+130cm; 
 Lupt  copii -10 ani (masc.):  -32kg; -40kg; +40kg; 
 Lupt  copii -10 ani (fem.):   -30kg; -35kg; +35kg; 
 Lupt  copii -12 ani (masc.):  -35kg; -45kg; -55kg; +55kg; 
 Lupt  copii -12 ani (fem.) :  -35kg; -40kg; -45kg; +45kg; 
 Lupt  copii -14 ani (masc./fem.): -42kg; -50kg; -58kg; +58kg; 
 Tehnici speciale masculin/feminin 12-14 ani (twimyo nopiăchagi,ătwimyoădollyoăchagiă i twimyo nomo 

chagi) – în imileăsuntăprezentateăînătabeleleădeămaiăjos. 

JUNIORI I 
 Tull junior masculin/feminin: - 8-5 GUP, 4-1 GUP;1 DAN ; 
 Lupt  Masculin: -45 kg; -51 kg; -57 kg; -63 kg; -69 kg; -75 kg; + 75 kg; 
 Lupt  Feminin:  -40 kg; -46kg; -52 kg; -58 kg; -70 kg; +70 kg; 
 Tehnici speciale masculin/feminin - în imileăsuntăprezentateăînătabeleleădeămaiăjos; 
 Spargeriăfor  masculin/feminin. 

SENIORI 
  Tull seniori: - 8-5ăGUPă i 4-1 GUP;1 DAN, 2 DAN si 3DAN; 
 Lupt  masculin: -50 kg; -57 kg; -64 kg; -71 kg; -78 kg; -85 kg; + 85 kg; 
 Lupt  feminin:  -45 kg; -51 kg; -57 kg; -63 kg; -69 kg; -75 kg; + 75 kg; 
 Tehnici speciale masculin/feminin 
 Spargeri for  masculin/feminin. 
 
VETERANI MASCULIN (peste 36 ani) 
 Lupt ă:ă-65 kg; 66-75 kg, 76-85ăkgă i +85 kg 
 

La proba de tull, în calific ri seăfaceăunăsingurătullăimpus.ăÎnăsemifinaleă iăfinaleăseăfacădou ătulluri,ăprimulă
fiindăop ional , iar al doilea este impus. 

Laăprobaădeălupt  reprizele vor avea durata dup ăcategoriaădeăvârst ,ăastfel: 
  

Categoria de vârst  Num rul de reprize Durata unei reprize 
- Sub 8 ani 2 1 minut 
- Sub 10 ani 2 1,15 minute 
- Sub 12 ani 2 1,30 minute 
- Sub 14 ani 2 1,45 minute 
- Juniori i seniori 2 2 minute 
- Veterani 2 1,30 minute 

           
 CATEGORIIă I PROBE DE CONCURS – Regulament Taekwondo WTF/ETU 

Categorii de vârst :masculin/feminin 
Seniori- 1998,1997...1981 Copii II – 2005, 2006            

JuniorI - 1999, 2000, 2001   Copii I – 2007, 2008 

Cadeti - 2002, 2003, 2004 “Little Olympics”-2009, 2010 

CLASA A: Copii II/Cadeti/Juniori/Seniori 4Kup – 4dan  
CLASA B: 8 kup – 5 kup  LOVITURILE LA CAP SUNT EXCLUSE!!! 

Fiecare sportiv poate participa la o singur ăcategorieă iăoăsingur ăclas  (A sau B). 
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Categoriile de vărstă Copii I și “Little Olympics” (anii de naștere 2007-2010) - o singură clasă valorică, clasa B, 
indiferent de gradul deținut. 
Sportivii vor lupta cu veste de protecție normale. LOVITURILE LA CAP SUNT EXCLUSE!!! 
DURATA MECIURILOR: Clasa A și clasa B: preliminarii/semifinale/finale  2 reprize x 1,5 min, pauza 30 secunde 
CATEGORII DE GREUTATE: 
Seniori M: -58,-68,-80,+80 (categorii olimpice) 
Seniori F: -49,-57,-67,+67 (categorii olimpice) 
Juniori F: -44 Kg,-49 kg, -55 kg, -63 kg, +63 Kg  
Juniori M: -48kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, +73 Kg 
(Categorii olimpice de tineret)  
Cadeti F (-29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59 Kg) 
Cadeti M (-33,-37,-41,-45,-49,-53, -57,-61,65,+65 Kg) 
Copii II (2005, 2006) (clasa A și clasa B): 
M/F: -23,-25,-27,-30,-33,-36,-40,-44,-48,+48 kg. 
Copii I (2007,2008)- clasa B toți participanții LOVITURILE LA CAP EXCLUSE 
M/F: - 21,-23,-25,-27,-29,-31,-33,-36,-40,+40 kg  
Little Olympics (2009, 2010) clasa B  toți participanții - LOVITURILE LA CAP EXCLUSE 
M/F  (-18,-22,-26,+26 Kg) 

După cântarul oficial, schimbarea categoriei de greutate a sportivilor va fi penalizată cu suma de 30 lei. 

 

În l imileăla probele de TEHNICI SPECIALE: maxim 2 sportivi/club TAEKWON-DO ITF &WTF  

 Tw.nopi chagi Tw.dollyo chagi Tw. pandae 
dollyo 

Tw. dolmyo 
chagi (360) 

Tw. Nomo chagi 
Lungime/inal ime 

Copii masc. 220 cm 210 cm - - 200/40 cm 
Copii fem. 200 cm 190 cm - - 130/40 cm 
 
 Tw.nopi chagi Tw.dollyo chagi Tw. pandae 

dollyo 
Tw. dolmyo 
chagi (360) 

Tw. Nomo chagi 
Lungime/inal ime 

Juniori masc. 250 cm 220 cm 210 cm 210 cm 220/50 cm 
Juniori fem. 200 cm 190 cm - - 150/50 cm 
Seniori masc. 260 cm 240 cm 230 cm 230 cm 250/70 cm 
Seniori fem. 220 cm 210 cm - - 150/70 cm 
 
Num rulădeăpl ciăla probele de SPARGERIăFOR : maxim 2 sportivi/club TAEKWON-DO ITF &WTF  

 Ap choomuk Sonkal Yop chagi Dollyo chagi Pandae dollyo 
chagi 

Juniori masc. 2 2 3 2 2 
Juniori fem. - 1 2 2 - 
Seniori masc. 3 3 4 3 3 
Seniori fem. - 2 3 2 - 
    La probele de tehnici speciale, respectiv spargeriăfor  vaăexistaăprob ăde departajare, alesădeăc tre fiecare sportiv. 

 

3. ECHIPAMENT 
 

A) ITF (obligatoriu): 

 Dobok ITF sau WTF cuăinscrip iile oficiale; 
- M nu i,ăboto ei,ăprotez ădentar , tibiere , casc ă(este obligatorieălaăcopiiă iăjunioriă iăop ional  la 

seniori); 
- Protec iiădeăculoareaăcol uluiălaăcareăconcureaz  sportivul; 
- Scoic ă(laăbaie i). 
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B) WTF: 
Fiecare sportiv competitor esteăobligatăs ăintreăînăconcurs: echipat cu echipament specific taekwondo 

WTF:dobok ,ăcentur ,ăKupăsauăDan/Poom,ăvest ădeăprotecţieătaekwondoăwtfă(numaiăcategoriaădeăvârst ăcopiiăIă
i littleăOlympics)ăcasc ădeăprotec ie,ăprotecţiiătibiale,ăcubitale, genitale, protec ii metatarsiene electronice 

DAEDO (pt. sportiviiăcareălupt  cu veste electronice)ăm nuşiătaekwondo wtf, protecţieădentar . 
 Veste electronice DAEDO-TKăSTRIKEă ă vorăfiăoferiteădeăc tre organizator pt categoriile de 

vârst ăcopiiăII/cade i/junior, seniori. 
Dinămotiveădeăigien , fiecare participant va avea protec ii metatarsiene electronice individuale.  

Nuăseăadmiteăcaăsportivul,ălaăintrareaăpeăsuprafaţaădeăconcursăs ăposede obiecte metalice, bijuterii sau accesorii 
careăpotăaccidentaăadversariiăsauăpotăincomodaăintervenţiaămediculuiăînăcazădeăaccidentare. 

4. CONTESTA II 
   
Contesta iile se fac pe bazaăRegulamentuluiădeăarbitraj.ă Înăcazulăcontesta iei,ăantrenorulătrebuieăs ăachite 

sumaădeă100ăRonă iă s  completezeăformularulădeăcontesta ie pe loc, la masa JURY PRESIDENT al ringului 
respectiv, în maxim 5 minute deălaăterminareaăîntâlniriiăînăcauz . 

  
      
 

Înscrierea se va face în data de 21 octombrie 2016, între orele 14:00-18:00 la Universitatea George 
Bari iu-Bra ovă(100ămădeăHotel).  

Înscriereaăseăvaăfaceădeăc tre un reprezentantăală fiec rui club,ăcareăvaăaveaăasupraăsaăpa aportulăsportiv, 
aviz medical eliberat numai de catre medic sportiv (nuămaiăvechiădeă6ăluni)ă i dovada gradului existent (fiind 
verificat la evidenta gradelor de pe site-ul FRSMC – www.fdsmc.ro) , precum ASIGURARE DE 
ACCIDENTE A SPORTIVILOR-conf.art.65 din legea 69/2000 (laăbrokerădeăasigur ri).  

Inscrierile se fac ONLINE pana la data de 16 octombrie 2016 ora 22:00 (Dupa aceasta data sistemul on-line 

se inchide automat.) 
Pentru participantii conf.Regulamentului ITF: http://concurs.fdsmc.ro/competitions 
Pemtru participantii conf.Regulamentului WTF/ETU: VIA  www.tkd-reg.com 
Oriceălitigiuăseăvaăl muri cuăSecretarulăgeneralăalăfedera iei dl.Fodor Ambrozie sau directorul de concurs- 

dl.Tulkos Romeo (0743-347685) pentru Taekwon-do ITF , respectiv cu dl Madalin Anisiei (0747-692263) 
pentru Taekwondo WTF. 
 

6. CÂNTARUL 
  Cânt rireaăoficial  se face cu o zi înainte de intrarea în concurs, la înscrieri (21 oct. 2016) la inscriere 

sauăînădiminea a concursului (22 oct.2016), pentru sportivii care nu au efectuat cântarul. 
 

7.ăDATAăLIMIT ăPENTRUăÎNSCRIERI 
              Ultima zi de înscriere în competi ie este 16 OCTOMBRIE 2016, Ora 22:00. 

   Orice modificare a grilelor,ăpân ălaămomentulătrageriiălaăsor i,ădup ădataălimit  se 
penalizeaz  cu suma de 30 Ron. 

 
8. TAXA DE PARTICIPARE 

Taxa de participare este de 30 Ron/sportiv/ramur  de sport iăseăachit ădeăc treăreprezentantulăclubuluiă laă
înscrierea în competi ie. Ceiăcareăparticip ă iălaăITFă i la WTF vor achita 50 lei pentru ambele. 

 

              Organizatoriiăasigur ăoămas ăcald ăîn regimădeăcateringă,ăpentruăpre ul de15 lei.        
   Cei care doresc, vor lua legatura cu organizatorul local, dl. Ilie Nicusor la nr.tel.:0737-376227. 

5. ÎNSCRIEREA 

9. POSIBILITATEAăDEăAăLUAăPRÂNZULăDEăC TREăANTRENORI – SPORTIVI - SUPORTERI 

http://concurs.fdsmc.ro/competitions
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Arbitriiă s ăaib ă inutaăregulamentar ,ăconform  cu cerin eleăRegulamentuluiă ITFăsau WTF/ETU iă s ăseă
reg seasc ăpeălistaăarbitrilorăacredita i pentru anul 2016. 

Arbitrii vor avea asigurat prânzulă pentruă fiecareă ziă deă competi ie.ă Totodat  arbitrii vor aveaă asigurat  
cazarea pe perioada 21-23 oct.2016ădeăc tre organiztori laăHotelăDecebalădinăBra ov. 

Arbitriiă nuă auă voieă s  arbitreze sportivii cluburilor deă undeă provin.ă Arbitriiă surprin iă c ă î iă arbitreaz ă
propriiăsportivi,ăvorăfiăsanc iona iăprinăeliminareăf r ădreptădeăcontesta ieăaăsportivuluiăînăcauz .ăArbitrii nu au 
voieăs ăp r seasc ăringulăundeăauăfostădeta a i,ădecât cu aprobarea Jury President al ringului respectiv, care este 
directă r spunz tor pentru arbitriiă ringului,ă sauăzonaăalocat ăarbitrilorădeă înlocuireă f r  aprobarea directorului 
sau directorului adjunct de arbitraj. 

Antrenoriiă s ă fieă îmbr ca iă înă treningă iă pantofiă sport.ăNumaiăoă singur  persoan ăareăvoieă s ă înso easc ă
sportivul laă spa iulădeă lupt . Antrenorii cluburilor sportive vor desemna ună instructoră secundăpentruăaă înso iă
sportivul la ring, în cazul înăcareădoiăsportiviădeălaăacela iăclubăparticip  simultan la concurs. 

 
   

Festivitatea de premieriă vaă aveaă locă laă scurtă timpă dup ă încheiereaă fiec rei categorii. Vor fi premiate 
locurileăI,ăIIă iă2ăloc.IIIăpentruăfiecareăprob ăsauăcategorie de greutate atât la masculin câtă i la feminin. 

Premiile constau în DIPLOME i MEDALII pentruălocurileăI,ăIIă i 2 locuri III. 
Se vor acorda CUPE (trofee) pentru cele mai bune cluburi din clasamentul general, locul I,II si III 

(separate ITF si separate WTF) , in baza punctelor valide (doar categoriile cu min.3 sportivi/categorie aduc 
puncte) astfel: locul I-7 puncte, locul II-3 puncte si locul III-1punct. 

Pentru oriceănel muriri referitoare la acest campionat îl pute i contacta pe dl. Tulkos Romeo, pe adresa de 
email: romi_kingdo@yahoo.com sau la nr.tel. 0743-347685 (luni-vineri 09:00-21:00) 

   12. CAZAREA - Hotel Traian,( str. Lunii nr.7) Brasov 
       

Pre uri cazare:ă90ăleiăcamer ădubl /tripl /4 locuri, unele suntăcuăbaie,ăalteleăcuăbaieăcomun , 

aproximativ 20, 30 sau 45 lei pers. sportiv/noapte (f r  mic dejun). Pentru rezerv riăpute iă

contactaărecep iaăhoteluluiălaănr.tel.: 0268-333065 sau e-mail: office@hotelultraian.ro. 

 

PARTY!!!! Organizatorii vor da o petrecere sâmbătă seara (22 octombrie) pentru delegații, 
antrenori, instructor, arbitrii, sportivi (min.14 ani). Intrarea va fi 10 lei (care reprezintă un bon 
valoric de consumație). Party-ul va avea loc la Social Pub sau Temple Pub, între orele 

20.30-23.00 (ținută casual). Rezervările se fac la dl. Ilie Nicușor-0737-376227. Reprezentantii 

cluburilor vor avea intrare gratuita si consumatie valorica 10 lei din partea organizatorului 

local.                     

Cu stima, 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SPORTURI MARȚIALE COREENE                               

     Mircea Muntean 6DAN                                       IlieăNicu or 
Pre edinte-Federa iaăRomân  de SporturiăMar iale Coreene                                             Pre edinte Clubul SportivăSHINăDOăBra ov 

          Director de arbitraj-Taekwon-do ITF  

                  10.ăARBITRIIă i ANTRENORII 

11. PREMIERI 


