


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi Prieteni, 

 

Suntem onorați să vă invităm și să găzduim  ”CUPA BUDEȘTI LA 

TAEKWONDO WT”ediția I. 

Binecuvântați să fim în ziua de 24 noiembrie, cînd localitatea Budești în incinta 

Centrului pentru Copii și Tineret, se va bucura de prezența fiecăruia din 

dumnevoastră. 

În acest sens, vrem să oferim copiilor șansa de a-și etala performanțele și abilitățile 

la Taekwondo WT, domeniu nobil al sportului. 

 

Încurajez si voi fi alaturi de edilii Clubului ”Calea Fericirii” în a susține și asigura 

un nivel înalt de organizare a competiției și fair-play. 

 

Mult succes tuturor participanților și antrenorilor și un timp frumos în comuna 

Budești. 

 

Cu respect, 

Nina Costiuc 

Primarul de Budești 

             

  

 



  

 

 

REGULAMENTUL 

Cupei Deschise la Taekwondo WT al comunei Budesti, ediţia  I-a 

 

1. Promotor: Primăria Comunei Budești 

Tel: 022 – 41-80-04 

Web: www.budesti.md 

 

2. Organizator: AOCSTWTF „Calea Fericirii”  cu susținerea Federației de 

     Taekwondo WT din RM 

 Tel: 062011115 

 E-mail: tkdwtfcf@gmail.com 

  

3. Responsabil de organizare: Vataman Roman 

Tel: 067514544 

E-mail: vatamanroma@naver.com 

 

4. Arbitru principal:  Kyorugi  Ștefan Răileanu,Tel: ( +373 ) 76 005 111 

E-mail: sraileanu@taekwondowtf.md                                                                                    

                          Poomsae Morărescu Tataiana, Tel: ( +373 ) 60869440 

                          E-mail: morarescu2@gmail.com 

5. Data: 24 noiembrie 2018 

 

6. Locul: Centrul pentru Copii și Tineret „UDO JURGENS”, strada      

Chișinăului 115, com. Budești 

 

7. Condiții: Toți sportivii trebuie să aibă în posesie: 

a) Act de identitate 

b) Certificat DAN/POOM/CUP 

 

 

http://www.budesti.md/
mailto:tkdwtfcf@gmail.com
mailto:vatamanroma@naver.com
mailto:sraileanu@taekwondowtf.md


  

 

8. Reguli : Competiţiile se vor desfăşura conform cerinţelor Regulamentului 

aprobat de către Federaţia Internaţională, în sistemul de turneu eliminatoriu. 

Copii: 3 runde x 1 minut, 30 secunde pauză 

Cadeți: 3 runde x 1,5 minute, 1 minut  pauză 

 

9. Înregistrarea: www.tkd-reg.com 

DATA LIMITĂ: 20 noiembrie 2018 

Limita Sportivilor  - 200 participanţi 

Participarea : Kyorugi – 200 lei 

    Poomsae – 100 lei 

 

10. Categoriile de vârstă și categoriile sportive 

 

Kyorugi 

 

COPII/CADEŢI – A- B class 

Categorii de vârstă  

Copii 2 B/F  2010,2009 
Clasa A- Cu lovituri în cap, masca de protectie(Daedo PSS) 

Clasa B- fara lovituri în cap, masca de protectie(Personal) 

Copii 1 B/F 2008,2007 
Clasa (7Geup in sus)-Cu lovituri în cap masca de protectie(PSS) 
Clasa B(10-8 Geup)-Cu lovituri în cap masca de protectie(PSS) 

CadetiB/F 2006,2005,2004 
Clasa A(7Geup in sus )-Cu lovituri în cap (PSS) 

Clasa B(10-8 Geup)-Cu lovituri în cap masca de protectie(PSS) 

 

Categorii de greutate 

Copii 2 B/F -20, -22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -36, +36 

Copii 1 B/F -21, -23, -25, -27, -30, -33, -36, -40, +40 

Cadeti F -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 

Cadeți B -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 

http://www.tkd-reg.com/


  

 

 

POOMSAE 

Echipament : Uniforma standard doboc sau special pentru compartimentul Poomsae 

Categorii de vârstă și reguli. 

Individual B/F Clasa A Poomsae Obligatoriu I Tur II Tur 

7-8 ani 4 geup, mai sus Taegeuk 1-6 3  4 

9-11 ani 4 geup, mai sus Taegeuk 1-8 5 6 

12-14 ani 

Cadeti 
4 geup, mai sus Taegeuk 1-8 , Koryo 6 8 

                                                            

 

Individual B/F 

 

Clasa B 

 

Poomsae Obligatoriu 
I Tur II Tur 

7-8 ani 8-5 Geup Taegeuk 1 - 4 2 3 

9-11 ani 8-5 Geup Taegeuk 1 - 4 2 4 

12-14 ani 8-5 Geup Taegeuk 1 - 5 3 5 

 

 

Individual B/F 

 

Clasa C 

 

Poomsae 

Obligatoriu 

I Tur II Tur 

7-8 ani 10-9 Geup Taegeuk 1 – 2 1 2 

9-11 ani 10-9 Geup Taegeuk 1 – 2 1 2 

12-14 ani 10-9 Geup Taegeuk 1 – 2 1 2 



  

 

 

ATENTIE !!! 

Un sportiv poate participa doar într-o singură categorie. De menţionat că 

deţinătorul unei centuri (geup) mai mici, poate participa într-o categorie mai 

mare, iar deţinătorul unui Geup mai mare nu are voie să participe în altă 

categorie mai mică. 

 

 

11. Premierea :   1 loc – medalie, diploma 

     2 loc -  medalie, diploma 

     3 loc -  medalie, diploma 

Trofee pe echipe 1 loc , al doilea și al treilea 

Trofee pentru cel/a mai bun/a copil, cadet. 

 

12. Echipament :   Sportivii care vor participa la competiții 

vor fi obligați să poarte uniforme și 

echipament aprobat de WTF. 

Înafară de vestele electronice și căștile 

electronice, tot echipamentul de protecție 

trebuie adus de către fiecare participant 

Se va folosi sistemul DAEDO PSS. 

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. 

Toți antrenorii trebuie să fie îmbrăcați în 

costum sportiv și încălțăminte de schimb. 

Antrenorii care secundează trebuie să aibă 

minim 18 ani. 

 



  

 

13. Cântarul oficial: Comisia de validare va avea loc  pe data de 23 noiembrie 

(vineri)   pe  adresa mun. 

Chișinău  Com. Stăuceni Str. Grătiești 9,sala de sport al FIM ”Calea Fericirii” 

(pentru sportivii care sunt din mun. Chișinău) de la orele 14:00 -19 :00. 

Dreptul de a schimba locul de desfăşurare a competiţiilor este de competenţa 

organizatorilor. 

Schimbarea categoriei in ziua cantarului oficial – 100 lei 

 

14.  Liability  

Toți participanții își asumă toate riscurile. Organizatorii 

nu își asumă nici o răspundere privind traumele, accidentările 

sau alte răni ale sportivilor sau participanților. Comitetul 

organizatoric își asumă responsabilitatea de a schimba 

prezentul regulament în dependență de circumstanțele 
survenite ulterior. Toți participanții poartă răspundere pentru 

veridicitatea propriilor documente și asigurarea medicală pe 
toată perioada concursului. 

 

 

Persoanele  de contact  

Responsabilul competiţiei Vataman Roman  

Tel:   Mob., +37367514544;062011115 

Е-mail : tkdwtfcf@gmail.com  

Arbitrul Principal            +37376005111         Ștefan Railean 

 

Acest regulament constituie şi invitaţia oficială la competiţii. 

 

Cu respect    

Președintele Clubului ”Calea Fericirii”                                                 Pereu Lilian 

 


