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REGULAMENTUL
de Organizare şi Funcţionare a
Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă
Dispoziţii Generale

Art.l (l) Obiectul prezentului Regulament îl reprezintă organizarea şi funcţionarea
Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.;
(2) Regulamentul de Disciplină şi Etică Sportivă este numit în continuare şi
Regulamentul Disciplinar.
Art.2 Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă este un organism de lucru, specializat
şi cu caracter permanent în subordinea Biroului Federal al Federaţiei Române de
Taekwon-do I.T.F.
Art.3 În desfăşurarea activiţătii sale, Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă are ca
principal scop îndeplinirea atribuţiilor şi rezolvarea problemelor specifice ce îi sunt
repartizate contribuind, în acest sens, la buna funcţionare şi îndeplinirea sarcinilor şi
obiectivelor de ansamblu ce revin Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.
Art.4 Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă acţionează permanent, prin acţiuni
educative, pentru prevenirea abaterilor, a atitudinilor necivilizate, în scopul asigurării unor
condiţii de desfăşurare a activitaţii de taekwon-do, într-o atmosferă de sportivitate şi respect
între sportivi, antrenori, arbitri, oficiali şi publicul spectator.

Art.5 (l) Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă este singurul organism de lucru
al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., competent să analizeze şi să aplice sancţiuni,
în prima instanţă, pentru toate faptele care constituie abateri, prevăzute şi sancţionate
conform Regulamentului de Disciplină şi Etică Sportivă al Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F;
(2) Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.
îşi îndeplineşte atribuţiile în mod activ, în vederea aflării adevărului.
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CAPITOLUL I
Organizarea şi funcţionarea
Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă
Secţiunea I
Organizarea Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă

Art.6 (1) Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă se compune din:
- Preşedinte,
- Vicepreşedinte,
- Secretar,
- 2 doi membri cu drept de vot;
(2) Membrii Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă sunt numiţi de Biroul Federal, la
propunerea Comisiei de Disciplina si Etică Sportivă;
(3) Nu pot fi membri ai Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă persoanele care au
calitatea de membri fondatori sau membri asociaţi în cadrul unei structuri sportive afiliate
la Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F., precum şi persoanele care au calitatea de
membri in Biroul Federal.
Art.7 Preşedintele Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă este numit pentru o
perioada de 4 ani de către Biroul Federal al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., la
propunerea Secretarului General, cu avizul Preşedintelui Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F. şi ca urmare a candidaturilor individuale depuse.

Art.8 Vicepreşedintele Comisiei de Disciplina şi Etica Sportivă, precum şi ceilalţi
membri ai Comisiei sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani de către Biroul Federal al
Federaţiei Romăne de Taekwon-do I.T.F., la propunerea Preşedintelui Comisiei de
Disciplină şi Etică Sportivă, cu avizul Preşedintelui, respectiv al Secretarului General al
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., ca urmare a candidaturilor individuale depuse în
acest sens.

Art.9 Candidaturile pentru Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă vor fi depuse la
Secretariatul Federaţiei Romăne de Taekwon-do I.T.F., cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţa
Biroului Federal în care urmează să fie numiţi membrii acesteia.
Art.10 Hotărârea Biroului Federal, privind componenţa Comisiei de Disciplină şi
Etică Sportivă se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
Art.11 La alegerea şi numirea membrilor Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă
membrii Biroului Federal, vor avea în vedere următoarele criterii:
a) candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România, să aibă
exerciţiul drepturilor civile şi politice, să nu fie condamnaţi printr-o hotărâre definitivă şi
irevocabilă, pentru o faptă prevăzută în Codul Penal, săvârsită cu intenţie;
b) comportarea şi ţinuta morală, pasiunea şi disponibilitatea candidaţilor de a
desfăşura activitatea în cadrul Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă;
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c) cunoaşterea Statutului, Regulamentului de Disciplină şi Etică Sportivă, precum
şi a celorlalte Regulamente date în aplicarea Statutului Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F.
Art.12 Membrii Comisiei de Discipină şi Etică Sportivă ale căror mandate expiră,
sunt de drept candidaţi, fără a mai fi nevoie să-şi reînnoiască candidatura.
Art.13 Membrii Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă pot deţine calitatea de
membrii şi în alte comisii şi colegii ale Biroului Federal, cu respectarea Statutului Federaţiei
Române de Taekwon-do I.T.F.
Secţiunea II
Funcţionarea Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă
Art.14 (1) Comisia de Disciplina şi Etică Sportivă se convoacă de către
Preşedintele Comisiei, ori de câte ori numărul abaterilor săvărşite respectiv
complexitatea acestora o impun;
(2) Preşedintele şi Secretarul stabilesc ordinea de zi a şedinţelor. În cazul
absenţei Preşedintelui de la şedinţe atribuţiile acestuia vor fi preluate de către VicePreşedinte sau de Delegatul Preşedintelui (dintre membri prezenţi ai Comisiei);
(3) Preşedintele reprezintă Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă în cadrul
Birouluiu Federal, în cadrul Adunării Generale precum şi în alte ocazii oficiale unde este
solicitată sau necesară reprezentarea Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă;
(4) Preşedintele împreună cu Secretarul, se ocupă de convocarea membrilor
Comisiei pentru Şedinţele de Lucru, şi de convocarea tuturor celor implicaţi în sesizările
în discuţie (reclamanţi, reclamaţi şi martori).
(5) Membrii Comisiei dacă au vreun interes cu privire la soluţionarea cauzei aflată
pe rolul Comisiei, sau şi-au spus părerea referitoare la cauza ce urmează să fie soluţionată
precum şi membri Comisiei care se dovedeşte că au primit daruri sau făgăduieli de daruri
in vederea soluţionării în mod favorabil a cauzei, sunt datori să înstiinţeze pe Preşedintele
Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă, şi să se abţină de la judecarea cauzei;
(6) În cazul în care Preşedintele Comisiei are vreun interes referitor la soluţionarea
cauzei aflată pe rolul Comisiei, sau s-a antepronunţat în cauza dedusă judecăţii, precum şi
în situaţia în care se dovedeăte că Preşedintele Comisiei a primit daruri, sau făgăduieli de
daruri în vederea soluţionării în mod favorabil al cauzei, este obligat să se abţină de la
judecata cauzei, în acest sens să se procedeze la înştiinţarea Secretarului General al
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., sedinţa Comisiei urmând să fie condusă de către
Vice-Preşedinte;
(7) Membrii Comisiei care se dovedeşte că au primit daruri sau făgăduieli de daruri
ori altfel de îndatoriri în vederea soluţionării în mod favorabil al cauzelor aflate pe rolul
Comisiei sunt consideraţi eliberaţi din oficiu, urmând că în acest caz Biroul Federal al
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. să numească un alt membru, în condiţiile
prezentului regulament.
Art.15 Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă deliberează şi adoptă hotărâri,
potrivit competenţelor sale şi atribuţiilor repartizate, în conformitate cu prevederile
Statului Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., a prezentului Regulament, a celorlalte
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Regulamente date în aplicarea Statutului Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., precum şi
a legilor în vigore.

Art.16 Hotărârile Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă sunt adoptate prin vot
deschis, cu majoritate simplă şi se supun spre ratificare Biroului Federal al Federaţiei Române
de Taekwon-do I.T.F. Nici un membru nu se poate abţine, semnează procesele verbale
de desfăşurare al şedinţelor Comisiei.
Art.17 (l) Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă adoptă hotărâri în baza
următorului material probatoriu:
a) Raportul observatorilor la competiţiile de Taekwon-do I.T.F.;
b) Raportul unui membru al Biroului Federal;
c) Imagini video;
d) Declaraţiile părţilor implicate;
e) Declaraţiile martorilor;
f) Constatările medico-legale;
g) Expertize;
h) Orice altă probă utilă în aflarea adevărului;
(2) Preşedintele va aproba fondurile necesare pentru desfăsurarea activităţii Comisiei de
Disciplină şi Etică Spotivă în baza referatului întocmit de Secretar, pentru a fi solicitate
Secretarului Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F;
(3) Preşedintele poate verifica quantumul sumelor încasate în cadrul Comisiei de
Disciplină şi Etică Sportivă şi folosirea acestor sume de către această Comisie. Secretariatul
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. îi va pune la dispoziţia Preşedintelui toate
detaliile cerute în legătura cu fondurile Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă.
Art.18 (l) Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt sau a unor neclarităţi
rezultate din administrarea probelor, Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă consideră
necesar să cunoască părerea persoanelor implicate, va dispune citarea, respectiv audierea acestora;
(2) Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă poate dispune audierea arbitrilor,
antrenorilor, sportivilor, precum şi a oricăror alte persoane, în interesul cauzei. pentru aflarea
adevărului.

Art.19 (1) Hotărârile Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă sunt comunicate
părţilor, în formă scrisă, cu confirmare de primire;
(2) Hotărârile pronunţate în prima instanţă de către Comisia de Disciplină şi Etică
Sportivă sunt definitive;
(3) Hotărârile Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă sunt supuse apelului şi sunt
înregistrate, spre competenţa soluţionare, pe rolul Comisiei de Apel din cadrul Federaţiei
Române de Taekwon-do I.T.F.
Art.20 Hotărârile Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă, după ratificarea lor de
către Biroul Federal, sunt considerate documente oficiale ale Federaţiei Române de
Taekwon-do I.T.F.
Art.21 În cazul în care un membru al Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă
lipseşte nemotivat de la 3 (trei) şedinţe consecutive, el va fi considerat eliberat din oficiu,
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urmând ca, în această situaţie, Biroul Federal al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. să
numească un alt membru, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.
Art.22 (l) Dezbaterile, precum şi hotărârile luate în cadrul şedinţelor Comisiei de
Disciplină şi Etică Sportivă, sunt consemnate de către Secretarul Comisiei într-un registru
de procese-verbale. Aceste procese-verbale de şedinţă vor fi semnate de către toţi
membrii preyenţi la şedinţă şi constituie documente oficiale ale Federaţiei Române de
Taekwon-do I.T.F;
(2) Evidenţa sancţiunilor aplicate de către Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă se
ţine, în mod obligatoriu, prin grija Secretaralui Comisiei.

CAPITOLUL II
Norme, abateri, sancţiuni
Secţiunea I
Norme de Disciplină şi Etică Sportivă
Art.23 (l) Normele de Disciplină şi Etică Sportivă contribuie la desfăşurarea
regulamentară a întregii activităţi de Taekwon-do I.T.F., precum şi la dezvoltarea
calitativă a Taekwon-do I.T.F. în România;
(2) Normele de Disciplină şi Etică Sportivă se aplică structurilor sportive afiliate
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., oficialilor, sportivilor şi antrenorilor care
săvârşesc abateri:
a) în sălile unde se desfăşoară competiţiile de Taekwon-do şi pregătirea
sportivă;
b) pe durata deplasării de la locurile de cazare sau de la locurile de cantonamente, la
sălile sportive unde se desfăsoară competiţiile de Taekwon-do I.T.F. şi pregătirea sportivă;
c) în sedinţele convocate de (Biroul Federal, Comisii, Adunări Generale) Cluburi
Sportive, Asociaţii Judeţene de Taekwon-do I.T.F., sau orice alt loc (terenurile în aer liber,
unităţi de cazare, hotel, motel, internate, restaurante etc.) unde se desfăşoară activităţi
specifice Taekwon-do I.T.F.;
(3) Prin oficiali se înţeleg reprezentanţii Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.,
membrii Biroului Federal, personalul salariat al Federaţiei, preşedinţii şi membrii Comisiilor
şi Colegiilor Centrale din subordinea Biroului Federal, Observatorul Federal la
competiţiile de Taekwon-do I.T.F., Observatorul din cadrul Comisiei de Disciplină şi
Etică Sportivă (numit de către Preşedintele Comisiei de Disciplină, şi care va fi prezent
obligatoriu la fiecare competiţie organizată în România, iar la finalul Competiţiei
întocmeşte un raport care consituie document ofical al Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F., şi va fi depus în grija Secretarului Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă), arbitrii,
conducători de cluburi, antrenori, instructori, medici, maseuri, respectiv reprezentanţii structurilor
sportive afiliate la Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F.
Secţiunea II
Abateri
Art.24 (l) Abaterea: este faptă prin care se încalcă normele competiţionale şi de etică
sportivă, de organizare şi de disciplină, fiind singurul temei legal pentru aplicarea sancţiunii;
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(2) Abaterea este fapta care prezintă pericol social, este săvârşită cu vinovăţie, care
constă într-o acţiune sau inacţiune prin care se aduce prejudicii desfăşurării regulamentare şi în
bune condiţii a activităţii sportive, şi care atrage în mod obligatoriu aplicarea unor sancţiuni;
Art.25 (1) Există recidivă atunci când după rămânerea definitivă a unei sancţiuni
disciplinare aplicate unei persoane, persoană în cauză săvârşeşte din nou o abatere
disciplinară cu intenţie, pentru care prezentul regulament prevede o sancţiune, în termenul
de pâna la un an calendaristic, de la data sancţiunii anterioare.
(2) În caz de recidivă, persoanelor în cauză se pot aplica sancţiunile complimentare,
în funcţie de gravitatea faptei, stabilită de membrii Comisiei de Disciplină şi Etică
Sportivă.
(3) Nimeni nu poate invoca în apărarea să necunoaşterea sau interpretarea în mod
eronat a normelor de Disciplină şi Etică Sportivă, precum şi a regulamentelor Federaţiei
Romăne de Taekwon-do I.T.F.
Secţiunea III
Sancţiunile disciplinare
Art.26 (1) Sancţiunea disciplinară constituie un mijloc de reeducare, respectiv o
măsură de constrângere prevazută şi aplicată conform prezentului Regulament
structurilor sportive afiliate la Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F., oficialilor
Federaţiei, sportivilor şi antrenorilor care au sâvărşit fapte prin care se încalcă normele
Competiţonale şi de Etică Sportivă, de organizare şi disciplină, în scopul prevenirii
săvârşirii unor noi abateri şi asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţii de
Taekwon-do.
(2) Sancţiunea stabilită pentru o abatere disciplinară prevazută în prezentul
Regulament, trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al acesteia.
Sancţiunile sunt principale şi complementare :
a) Sancţiunile principale sunt următoarele:
- avertismentul
- amenda
b) Sancţiunile complementare sunt următoarele:
- suspendarea
- excluderea
Art.27 Avertismentul
Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă, a structurilor sportive afiliate
la Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F., oficialilor Federaţiei, sportivilor şi
antrenorilor cu privire la abaterile săvârşite de aceştia şi consecinţele săvârşirii acestor
abateri, precum şi cu privire la măsurile ce urmează a fi luate în caz de săvârşirea din
nou a unei abateri prevazută de prezentul Regulament.
Art.28 Amenda
Amenda este sancţiunea disciplinară principală care constă în obligaţia de a plăti
o suma de bani în contul Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., în cuantumul şi
termenul stabilit de către Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă, conform prezentului
Regulament.
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Art.29 Suspendarea
(1) Suspendarea este sancţiunea disciplinară complementară care constă în
interdicţia de a participa la activitatea organizată şi desfăşurată de către Federaţia
Română de Taekwon-do I.T.F. pe o perioadă determinată, stabilită de către Comisia de
Disciplina şi Etică Sportivă.
(2) Suspendarea înseamnă şi retragerea licenţei sau avizului, în cazul arbitrilor ,
antrenorilor, instructorilor respectiv sportivilor pe o perioadă determinată stabilită de
către Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă.
Art.30 Excluderea
(1) Excluderea reprezintă sancţiunea disciplinară complementară care constă în
radierea definitivă din evidenţele Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. şi
interzicerea dreptului de a mai participa la activitatea organizată şi desfăşurată de către
această structură sportivă.
(2) Excluderea atrage după sine şi retragerea definitivă a licenţei sau avizului în cazul
arbitrilor, antrenorilor, instructorilor respectiv sportivilor, stabilită de către Comisia de
Disciplină şi Etică Sportivă aprobată de Biroul Federal.

CAPITOLUL III
Criteriul de aplicare a sancţiunilor
Principii privind aplicarea sancţiunilor disciplinare
Art.31 (l) Sancţiunile disciplinare se aplică în limitele prevăzute în prezentul
Regulament de Disciplină şi Etică Spotivă atât persoanelor fizice cât şi juridice, acestea
trebuie să fie proporţionale cu gradul de pericol social al faptei savârşite, ţinându-se
seama de imprejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de
săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de
circumstanţele personale şi de celelalte date înscrise în hotărârea de sancţionare ai
abaterilor disciplinare.
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute de prezentul Regulament pot fi aplicate în
mod cumulat.
Art.32 (1) În cazul în care se săvârşesc două sau mai multe fapte prin care se
încalcă normele competiţionale şi de etică sportivă, de organizare şi de disciplină, se
stabileşte sancţiunea pentru fiecare abatere în parte, iar dintre acestea se aplică sancţiunea
cea mai grea.
(2) Dacă o persoană fizică sau juridică săvârşeşte mai multe abateri disciplinare în
aceleaşi timp, poate fi încheiat un singur proces verbal.
(3) În cazul în care prin săvârşirea abaterii disciplinare, s-a cauzat o vătămare
corporală materială sau morală persoana fizică sau juridică vătămată, are dreptul să se
adreseze instanţelor de judecată, în vederea clarificării situaţiei, făcând menţiunea
corespunzătoare în hotărârea de sancţionare a abaterilor disciplinare, iar dacă este cazul se
va inmâna o copie a hotărârii, atât celui care a săvârşit abaterea desciplinară, cât şi părţii
vătămate.
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Art.33 (1) În caz de recidivă, sancţiunea disciplinară stabilită pentru abaterea
săvârşită ulterior şi sancţiunea disciplinară aplicată pentru abaterea săvârşită anterior se
cumulează.
(2) Sanţiunile pronunţate au efect imediat iar in momentul aplicării lor se ţine cont în
mod expres de aşa numite circumstanţe atenuante sau agravante.
Art.34 (1) Constituie circumstanţe atenuante următoarele împrejurări:
a) săvârşirea abaterii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii,
determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violentă,
printr-o atingere gravă a demnitaţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă;
b) depăşirea limitelor legitimei apărări sau a stării de necesitate;
c) minoritatea celui care săvârşeşte abaterea disciplinară.
(2) Următoarele împrejurări pot fi considerate circumstanţe atenuante:
a) conduită bună înainte de săvârşirea abaterii;
b) stăruinţa depusă pentru a înlătura rezultatul abaterii;
c) atitudinea celui care a săvârşit abaterea după comiterea acesteia, rezultând
din comportarea sinceră în şedinţa Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă.
Art.35 (1) Constituie circumstanţe agravante următoarele împrejurări:
a)săvârşirea abaterii disciplinare de trei sau mai multe persoane împreună;
b) săvârşirea abaterii disciplinare prin acte de violenţă sau prin metode ori
mijloace care prezintă pericol;
c) săvârşirea abaterii disciplinare din motive josnice;
d) săvârşirea abaterii disciplinare în stare de ebrietate sau a altor substanţe
halucinogene etc.
e) săvârşirea abaterii disciplinare din interes material.
(2) Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă poate reţine ca circumstanţe agravante şi
alte împrejurări care imprimă faptei un caracter grav.
Art.36 Suspendări, radieri.
(1) Suspendarea dreptului de a participa la activitatea organizată şi desfăşurată de
către Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. se execută de la data la care Comisia de
Disciplină şi Etică Sportivă a pronunţat hotârărea de sanctţonare.
(2) Radierea din evidenţele Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., respectiv
interzicerea dreptului de a mai participa la activitatea organizată şi desfasurată de către
aceasta structură sportivă se produc de la data la către Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă a
dispus măsura de sancţionare.
Art.37 Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară
(1) Sunt acele împrejurări, stări ori situaţii a căror existenţă în timpul săvârşirii abaterii
disciplinare, duc la nematerializarea uneia din trăsăturile esenţiale al abaterii disciplinare şi
anume vinovăţia, în consecinţă aceea faptă sau abatere comisă nu mai poate să atragă răspundere
disciplinară.
(2) Nu putem vorbi de abatere disciplinară în înţelesul prezentului Regulament de
Disciplină şi Etică Sportivă atunci când fapta este rezultatul legitimei apărări, constrăngerii fizice
sau morale, erorii de fapt.
a) Legitima apărare presupune acea stare în care o persoană săvârşeşte diverse
fapte pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a
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altuia sau împotriva unui interes comun, ce pune în pericol grav viaţa, integritatea
corporală, ori sănătatea sau drepturile celui atacat, ori al interesului comun.
b) Constrângerea fizică constă în presiunea fizică directă care se exercită în orice
mod de câtre o persoană asupra altei persoane, pe care o lipseşte de libertatea de hotărâre,
şi acţiune, determinând-ul să comită o abatere disciplinară prevazută în prezentul
Regulament.
c) Constrângerea morală constă în presiunea, ameninţarea psihică pe care o
exercită o persoană asupra altei persoane determinând-ul împotriva voinţei sale să
săvârşească o abatere disciplinară prevazută în prezentul Regulament.
d) Eroarea de fapt constă în necunoaşterea de către cel care săvârşeşte abaterea
disciplinară, a existenţei unei stări, situaţii ori împrejurări de care a depins fapta de natura
unei abateri disciplinare.

CAPITOLUL IV
Codul de Conduită şi Etică Sportivă
A.I. Sancţiuni aplicabile sportivilor
Art.38 (l) Abaterile de la normele de Disciplină şi Etică Sportivă săvârşite de
câtre sportivi în timpul competiţiilor oficiale, precum şi abaterile săvârşite de către
sportivi pe durata deplasării de la locul de cantonament la sălile sportive unde se desfăşoară
competiţiile de Taekwon-do şi pregătirea sportivă, pe durata deplasării de la locul de cantonament la
sediul Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., respectiv la sediile cluburilor sportive afiliate la
Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F., în sediul Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., în
sediile Cluburilor sportive şi Asociaţiilor judeţene de Taekwon-do afiliate la Federaţia Română de
Taekwon-do I.T.F., sunt supuse analizei Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă în
scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.
(2) Se sancţionează cu avertisment următoarele abateri săvârşite de către sportivi:
a) neacordarea semnelor de respect faţă de oficiali;
b) nerespectarea regulilor de comportament în sala de competiţie;
c) întârzieri repetate sau absenţe nemotivate de la competiţii, a sportivilor
din loturile naţionale.
(3) Se sancţionează cu amendă între 100 şi 500 RON şi suspendare pe
o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni următoarele abateri disciplinare săvârşite de către sportivi:
a) atitudini, gesturi necuviincioase la adresa antrenorilor, adversarilor,
oficialilor şi publicului;
b) cedarea în mod intenţionat a meciurilor;
c) injurii la adresa adversarilor.
(4) Se sancţionează cu amendă între 200 şi 1000 RON şi suspendare pe o perioadă
cuprinsă între 6 luni si 12 luni următoarele abateri săvârşite de către sportivi:
a) părăsirea nejustificată a cantonamentului;
b) provocarea ori participarea la scandaluri pe timpul competiţiei sau a
cantonamentului;
c) participarea cu documente false la competiţie;
d) furturi în timpul cantonamentelor sau a competiţiilor (interne şi
internaţionale): în aceste cazuri persoana vătămată este îndreptăţită să se adrese
instanţelor de judecată pentru recuperarea prejudiciului;
e) consumul de băuturi alcoolice în cantonamente şi competiţii.
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(5) Lovirea, sau alte vătămări corporale cu intenţie a adversarului sau a altor oficiali,
precum şi a publicului se sancţioneaza cu excluderea din activitatea sportivă, persoana vătămată
fiind îndreptăţită să se adreseze instanţelor de judecată.
(6) Sportivii depistaţi pozitiv la controlul antidoping, precum şi refuzul sportivilor
de a efectua controlul antidoping, se sancţionează cu amendă între 1000 - 2000 RON şi
suspendarea din activitatea competiţională pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani.
În caz de recidivă, sportivii depistaţi pozitiv la controlul antidoping, precum şi
sportivii care refuză să efectueze controlul antidoping, se sancţionează cu excluderea din
activitatea sportivă.
Art.39 Sancţiunea aplicată se comunică în scris, cu confirmare de primire, sportivului
care a săvârşit abaterea precum şi clubului sportiv la care acesta este legitimat.
Art.40 (l) Amenda stabilită ca sancţiune disciplinară se va plăti către Federaţia
Română de Taekwon-do I.T.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii de
sancţionare.
(2) În situaţia în care sportivul sancţionat a fost invitat în vederea audierii de către
Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă, amenda se va plăti în termen de 30 de zile de la
data pronunţării hotărârii de sancţionare.
(3) Sportivul sancţionat care nu a achitat amenda în termenul şi în condiţiile
prevăzute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea competiţională până la
achitarea amenzii.
Art.41 Carnetele de legitimare, pe durata suspendării, se depun la Secretariatul
Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă.
Art.42 Sancţiunile se înscriu în fişa personală a sportivului, care va fi ataşată
legitimaţiei de sportiv.
A.II. Sancţiuni aplicabile antrenorilor, instructorilor
Art.43 (l) Abaterile de la normele de disciplină şi etică sportivă săvârşite de către
antrenori şi instructori în timpul competiţiilor oficiale, precum şi abaterile săvârşite de
către antrenori şi instructori pe durata deplasării de la locul de cantonament la sălile sportive unde
se desfăşoară competiţiile de Taekwon-do şi pregătirea sportivă, pe durata deplasării de la locul de
cantonament la sediul Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., respectiv la sediile cluburilor
sportive afiliate la Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F., în sediul Federaţiei Române de
Taekwon-do I.T.F., precum şi abaterile săvârşite în sediile Cluburilor sportive şi Asociaţiilor
judeţene de Taekwon-do I.T.F. afiliate la Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F., sunt supuse
analizei Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă în scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.
(2) Se sancţionează cu avertisment şi/sau amendă între 100-500 Ron următoarele
abateri săvârşite de către antrenori:
a) nerespectarea Regulamentului de competiţie;
b) nerespectarea regulilor de comportament în sala de competiţie;
c) needucarea sportivilor din delegaţie referitor la interzicerea staţionării
acestora în jurul (pe marginea) saltelei (tatami);
(3) Se sancţionează cu avertisment şi/sau amendă între 200 si 800 RON ca sancţiune
principală antrenorii care nu participă, timp de 2 ani, la stagiul de perfecţionare organizat
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de către Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F., ca sancţiune complementară retragerea licenţei
de instructor sau antrenor care va fi propusă de către Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă,
analizată şi aprobată sau respinsă de Biroul Federal.
(4) Se sancţionează cu amendă între 300 si 1000 RON şi suspendare pe o perioadă
cuprinsă între 3 si 6 luni următoarele abateri săvârşite de către antrenori/instructori:
a) ţinuta şi atitudinea nesportivă, gesturile necuviincioase şi injuriile la adresa
sportivilor, oficialilor şi publicului;
b) cedarea în mod intenţional a meciurilor;
c) injurii la adresa adversarilor.
(5) Se sancţionează cu amendă între 500 şi 1500 RON şi/sau suspendare pe o
perioadă cuprinsă între 6 luni şi 1 an următoarele abateri săvârşite de către antrenori:
a) provocarea de scandaluri la locurile de desfăşurare a competiţiilor interne şi
internaţionale;
b) deteriorarea însemnelor şi actelor oficiale;
c) consumul de băuturi alcoolice în cantonamente şi competiţii.
(6) Se sancţionează cu excludere din activitatea sportivă ca şi sancţiune
complementară, următoarele abateri săvârsite de către antrenori/instructori:
a) lovirea intenţionată a sportivilor, arbitrilor, oficialilor, precum şi a publicului;
b) înscrierea în competiţie a sportivilor cu acte necorespunzatoară sau false;
c) furturi în timpul cantonamentelor sau a competiţiilor (interne şi
internaţionale).
Art.44 Sancţiunea aplicată se comunică în scris, cu confirmare de primire,
antrenorului/instructorului care a săvârşit abaterea precum şi clubului sportiv în cadrul căruia
acesta îşi desfăşoară activitatea.
Art.45 (l) Amenda stabilită ca sancţiune disciplinară se va plăti către Federaţia
Română de Taekwon-do I.T.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii de
sancţionare, materializat printr-un proces verbal de sancţionare a abaterilor disciplinare.
(2) În situaţia în care antrenorul/instructorul sancţionat a fost invitat în vederea
audierii de către Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă, amenda se va plăti în termen
de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii de sancţionare, materializat printr-un proces
verbal de sancţionare a abaterilor disciplinare.
(3) Antrenorul/instructorul sancţionat care nu a achitat amenda în termenul şi în
condiţiile prevăzute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizată
şi desfăşurată de către Federaţie până la achitarea amenzii.
Art.46 Sancţiunile aplicate antrenorilor/instructorilor, se înscriu în evidenţele
Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă, întocmindu-se în acest sens un raport de analiză,
care va fi trimis inclusiv Biroului Federal.
B.I. Sancţiuni aplicabile arbitrilor
Art.47 (l) Încălcarea cu vinovăţie de către arbitri a Statului Federaţiei Române de
Taekwon-do I.T.F., a prezentului Regulament, a normelor competiţionale şi de etică
sportivă, de organizare şi de disciplină, reprezintă abateri disciplinare, singurul temei
legal pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare.
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(2) Se sancţionează conform prezentului Regulament şi faptele incompatibile cu
calitatea de arbitru, precum şi orice faptă care, deşi a fost săvârşită în afara activităţii unde a
fost delegat, este de natură să compromită prestigiul arbitrului respectiv ori a colegilor acestuia.
Art.48 (l) Toate abaterile săvârşite de către arbitri sunt supuse analizei Comisiei de
Disciplină şi Etică Sportivă în scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.
(2) În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de către arbitrii, din Loturile Naţionale
în timpul Competiţiilor Internaţionale (Campionate Europene, Campionate Mondiale,
Cupe Eurepene, Cupe Mondiale, Cupe Internaţionale) se supun analizei Biroului Federal
al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.
(3) Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă aplică sancţiuni în baza raportului întocmit de
către observator, a sesizărilor primite în scris, precum şi în baza oricărei alte probe utile în
aflarea adevărului.
Art.49 Se sancţionează cu avertisment următoarele abateri săvârşite de către arbitri:
a) întârzieri repetate sau absenţe nemotivate de la sedinţa tehnică, cântar sau competiţii,
exceptând arbitrii care fac dovada existenţei cazului de forţă majoră.
b) părăsirea spaţiului de luptă (tatami), fără să anunţe (JP) Preşedintele Ringului.
c) nerescpectarea fără motive temeinice a timpului de începere a meciului, sau a
pauzei dintre reprize.
Art.50 (l) Se sancţionează cu avertisment şi/sau suspendare pe o perioadă de 3
luni următoarele abateri săvârşite de către arbitri:
a) prezentarea la arbitraj cu echipament neadecvat (neîngrijit) sau neregulamentar;
b) întocmirea în mod eronat sau incomplet a raportului de arbitraj;
c) arbitraj eronat, nesiguranţa în decizii, lipsa de obiectivitate;
d) lipsa de colaborare cu ceilalţi arbitrii în timpul activităţii de arbitraj.
(2) Săvârşirea în acelaşi an competiţional, de către un arbitru sancţionat definitiv, a
uneia dintre abaterile prevăzute la art. 49 si 50 din prezentul Regulament, atrage sancţionarea
acestuia cu avertisment şi/sau suspendarea din activitatea desfăşurată de către Federaţia Română
de Taekwon-do I.T.F. pe o perioadă de 6 luni, întocmindu-se în acest sens un raport al Comisiei de
Disciplină şi Etică Sportivă, înaintat Biroului Federal al Federaţiei de Taekwon-do I.T.F. pentru
analiză.
Art.51 (l) Se sancţionează cu amendă între 200 şi 1000 RON şi/sau suspendare pe o
perioadă cuprinsă între 6 luni şi 1 an următoarele abateri săvârşite de către arbitri:
a) comportament necorespunzător, gesturi necuviincioase, injurii şi ameninţări la
adresa sportivilor, antrenorilor, oficialilor şi publicului, manifestate înainte, în timpul sau
după competiţie, chiar şi în cazul în care arbitrul nu este delegat;
b) consumul de băuturi alcoolice în timpul desfăşurării competiţiei;
c) prezentarea la competitie sub influenta bauturilor alcoolice;
d) injurii aduse unui alt arbitru delegat, înainte, în timpul sau după competiţie,
chiar şi în cazul în care arbitrul nu este delegat;
e) injurii sau bruscarea unui sportiv sau unor persoane oficiale din conducerea
cluburilor;
f) neprezentarea arbitrilor la cursurile teoretice şi practice organizate de Federaţia
Română de Taekwon-do I.T.F. în afara situaţiilor motivate şi acceptate ca atare.
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(2) Săvârşirea în acelaşi an competiţional, de către un arbitru sancţionat definitiv, a
uneia dintre abaterile prevăzute la art. 51 alin. 1 din prezentul Regulament, atrage sancţionarea
acestuia cu amendă între 500 şi 1500 RON şi/sau suspendarea din activitatea desfăşurată de către
Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. pe o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 2 ani, întocmindu-se
în acest sens un raport al Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă, înaintat Biroului Federal al
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. pentru analiză.
Art.52 (l) Excluderea din activitate a arbitrilor reprezintă sancţiunea disciplinară
complementară cea mai gravă, care constă în radierea acestora din evidenţele Federaţiei Române
de Taekwon-do I.T.F. şi interzicerea dreptului de a mai participa la activitatea organizată şi
desfăşurată de către această structură sportivă.
(2) Se sancţionează cu excludere şi interdicţia de a mai participa la activitatea desfăşurată
de către Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. următoarele abateri săvârşite de către arbitri:
a) acceptarea de avantaje materiale, de la echipele arbitrate sau alte persoane
interesate;
b) iniţierea, participarea şi instigarea la acţiuni care pot afecta prestigiul şi
imaginea de care se bucură Colegiul Central al Arbitrilor, Comitetul Director, respectiv
Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F.;
Art.53 Sancţiunea aplicată în acest caz trebuie să fie obligatoriu validată de către
Biroul Federal al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. după care rezultatul verificărilor
se va comunica în scris, cu confirmare de primire, arbitrului care a săvârşit abaterea.
Art.54 (l) Amenda stabilită ca sancţiune disciplinară se va plăti către Federaţia
Română de Taekwon-do I.T.F. în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii
disciplinare.
(2) În situaţia în care arbitrul sancţionat a fost invitat în vederea audierii de către
Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă, amenda se va plăti în termen de 30 de zile de la
data pronunţării hotărârii de sancţionare.
(3) Arbitrul sancţionat care nu a achitat amenda în termenul şi în condiţiile
prevăzute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizată şi
desfăşurată de către Federaţie până la achitarea amenzii.
Art.55 Sancţiunile se înscriu în evidenţele Comisiei de Disciplină şi Etică
Sportivă respectiv în Evidenţele Colegiului Central al Arbitrilor.
B.II. Sancţiuni aplicabile oficialilor
Art.56 Încălcarea cu vinovăţie de către persoanele care au calitatea de oficiali,
reprezentanţi ai Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., observatori, antrenori, medici, maseuri,
conducătorii cluburilor, asociaţiilor şi a secţiilor de Taekwon-do I.T.F. cu excepţia arbitrilor, a
statutului Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., a Regulamentului de Ordine Interioară, a
prezentului Regulament, a Normelor Competiţionale şi de Etică Sportivă, de Organizare şi
Disciplină, reprezintă abatere disciplinară, singurul temei legal pentru aplicarea sancţiunilor
disciplinare.
Art.57 Abaterile săvârşite de către oficiali sunt supuse analizei Comisiei de
Disciplină şi Etică Sportivă în scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.
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Art.58 (l) Se sancţionează cu amendă între 100 si 500 RON următoarele abateri
săvârşite de către oficiali:
a) comportamentul necorespunzător, gesturile necuviincioase, injuriile,
ameninţarea, lovirea sau bruscarea sportivilor, antrenorilor, oficialilor şi publicului,
manifestate înainte, în timpul sau după competiţie;
b) consumul de băuturi alcoolice înainte, în timpul sau după competiţie;
c) neasigurarea măsurilor de ordine şi disciplină stabilite conform
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F.;
(2) Se sancţionează cu amendă între 200 şi 1000 RON şi suspendare pe o perioadă de 3
luni nerespectarea de către preşedinţii, respectiv reprezentanţii structurilor sportive
afiliate, a hotărârilor Adunării Generale, precum şi a dispoziţiilor date în aplicarea hotărârilor
Adunării Generale de către Comitetul Director, respectiv de către Biroul Federal al
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.
(3) Se sancţionează cu amendă între 500 şi 1.500 RON şi/sau suspendare pe o
perioadă cuprinsă între 3 luni şi 6 luni preşedinţii, respectiv reprezentanţii structurilor
sportive afiliate, pentru inducerea în eroare, respectiv pentru prezentarea de date false
reprezentanţilor autorizaţi ai Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., precum şi pentru
prezentarea de date false preşedinţilor şi membrilor comisiilor şi colegiilor centrale din
subordinea Comitetului Director al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.
(4) Declaraţiile în mass-media, cu caracter jignitor sau calomnios, la adresa oficialilor
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., precum şi prezentarea în mod tendentios a unor
situaţii neconforme realităţii, efectuate după audierea persoanelor implicate, verificarea
probelor şi pronunţarea sancţiunii de către Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă, se
sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.000 RON şi/sau suspendarea din activitatea
desfăşurată de către Federaţia Româna de Taekwon-do I.T.F. pe o perioadă cuprinsă între 6 luni
şi 1 an.
Art.59 Sancţiunea aplicată se va comunica în scris, cu confirmare de primire, oficialului
care a săvârşit abaterea.
Art.60 În situaţia în care oficialul sancţionat are calitatea de preşedinte sau
reprezentant al unei structuri sportive afiliată la Federaţia Româna de Taekwon-do I.T.F.,
sancţiunea se comunică, cu confirmare de primire, şi structurii sportive respective.
Art.61 (l) Amenda stabilită ca sancţiune disciplinară se va plăti către Federaţia
Româna de Taekwon-do I.T.F. în termen de 30 de zile de la data aplicării procesului verbal
de sancţionare a abateriii disciplinare.
(2) În situaţia în care oficialul sancţionat a fost invitat în vederea audierii de către
Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă, amenda se va plăti în termen de 30 de zile de la
data aplicării procesului verbal de sancţionare a abateriii disciplinare.
(3) Oficialul sancţionat care nu a achitat amenda în termenul si în condiţiile prevăzute
de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizată şi desfăşurată de către
Federaţie până la achitarea amenzii.
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C. Sancţiuni aplicabile membrilor afiliaţi
În conformitate cu dispoziţiile arătate în statutul Federaţiei, Federaţia Română de
Taekwon-do I.T.F. este o structură sportivă de interes naţional, singură autorizată să organizeze
şi să controleze activitatea de Taekwon-do I.T.F. din România.
Federaţia Româna de Taekwon-do I.T.F. este persoana juridică de drept privat, de
utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, constituită
prin asocierea cluburilor şi asociaţiilor judeţene de Taekwon-do I.T.F. afiliate şi recunoscute
de aceasta.
De asemenea Biroul Federal al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., poate
decide suspendarea membrilor afiliaţi, pănă la prima Adunare Generală a Federaţiei, în
situaţia în care aceştia şi-au încălcat propriile atribuţii sau au comis neregularitaţi de
natură gravă.
Suspendarea poate determina excluderea respectivilor membri în cadrul primei
Adunări Generale; aceasta poate hotărâ, însă, şi anularea sau prelungirea suspendării.
Art.62 Nerespectarea de către membrii afiliaţi a Statutului Federaţiei Române de
Taekwon-do I.T.F., a prezentului Regulament de Disciplină şi Etică Sportivă şi a celorlalte
Regulamente date în aplicarea Statutului Federaţiei, precum şi nerespectarea de către aceştia
a hotărârilor Adunării Generale, precum şi a dispoziţiilor date în aplicarea hotărârilor
Adunării Generale de către Biroul Federal, sunt supuse analizei Comisiei de Disciplină şi
Etică Sportivă în scopul aplicării sancţiunilor disciplinare după cum urmează: avertisment,
amendă, ridicarea temporară a dreptului de organizare a competiţiilor, suspendarea temporară
din activitatea competitională.
Art.63 (l) Se sancţionează cu avertisment şi/sau amendă între 200 şi 1.000 RON
următoarele abateri săvârşite de către membrii aflliaţi:
a) ameninţarea, lovirea arbitrilor sau a altor oficiali, vătămarea corporală
gravă a acestora, vătămarea corporală gravă a sportivilor şi antrenorilor, precum şi
comportarea necivilizată constănd în injurii, calomnii şi insulte la adresa Federaţiei
Române de Taekwon-do I.T.F., a altor oficiali, precum şi la adresa antrenorilor şi
sportivilor, a persoanelor care au calitatea de oficiali, aşa cum sunt aceştia prevăzuţi
în art. 56 din prezentul Regulament, cu excepţia arbitrilor, şi care aparţin
organizatorului, atrag sancţionarea acestuia. Persoanele vătămate care au suferit o
vătămare fizică, morală sau materială, prin faptele aratate mai sus, au dreptul să
iniţieze o acţiune în instanţă penală sau civilă după caz, spre competenta
soluţionare;
b) nu au fost luate măsurile de ordine şi disciplină necesare în vederea
desfăşurării regulamentare a competiţiei încredinţate de Federaţie, cu consecinţa
neînceperii acesteia în timpul regulamentar, sau aceasta este întreruptă şi nu poate
continua din vina organizatorului;
c) nu au fost asigurate condiţiile de exercitare a profesiei de ziarist şi fotoreporter;
(2) Se sancţionează cu avertisment şi/sau amendă între 500 RON şi 1.500 RON
membrii afiliaţi care au procedat la legitimarea şi transferarea sportivilor în mod fraudulos;
în acest caz se va dispune pierderea meciurilor oficiale în care au participat astfel de
sportivi prin ,,descalificare", precum şi anularea trasferurilor, sportivii rămânând
legitimaţi la cluburile de unde provin.
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(3) Se sancţionează cu avertisment şi/sau amendă între 1.500 RON şi 2.500 RON
membrii afiliaţi care au procedat la eliberarea a două sau a mai multor acorduri de transfer
pentru acelaşi sportiv la două sau mai multe cluburi, respectiv nu au comunicat anularea
acestor transferuri la Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F.; în acest caz se va dispune de
către Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă interdicţia pentru membrul afiliat sancţionat de
a mai efectua transferări atât pe plan intern, cât şi pe plan extern pe o perioadă cuprinsă între
1-3 ani.
(4) Se sancţionează cu amendă între 500 RON şi 1.500 RON şi/sau cu suspendarea
pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi 1 an din activitatea organizată şi desfăşurată de către
Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. următoarele abateri săvârşite de către membrii
afiliaţi:
a) părăsirea competiţiei în mod nejustificat;
b) refuzul de a trimite sportivii selecţionati la loturile reprezentative pentru
convocări, antrenamente, cantonamente sau competiţii;
c) lipsa de preocupare, nerespectarea prevederilor regulamentare privind
pregătirea, respectiv asistenţa medicală pentru sportivii din cadrul cluburilor selectionaţi
la loturile reprezentative;
d) folosirea în cadrul competiţiilor a sportivilor selectionaţi la loturile
reprezentative, aflaţi în stare de accidentare, pe durata convocării acestora la lot sau pe
durata tratamentului fixat de Medicina Sportivă.
Art.64 (l) Încălcarea în mod grav de către membrii afiliaţi a Statutului Federaţiei
Române de Taekwon-do I.T.F., prin săvârşirea în mod repetat a abaterilor disciplinare
prevăzute la art. 63 din prezentul Regulament de Disciplină şi Etică Sportivă, precum şi
nerespectarea celorlalte Regulamente date în aplicarea Statutului Federaţiei, a hotărârilor
Adunării Generale, respectiv a dispoziţiilor date în aplicarea hotărârilor Adunării Generale
de către Biroul Federal, sunt supuse analizei Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă în scopul
aplicării sancţiunilor disciplinare.
(2) Biroul Federal poate să suspende, cu efect imediat, un membru afiliat care a
încălcat în mod grav şi repetat Statutul, Regulamentele, hotărârile şi deciziile Adunării
Generale şi ale Biroului Federal, cel mult pănă la proxima Adunare Generală, care poate hotărâ
anularea suspendării sau excluderea membrului respectiv din Federaţie.
(3) În situaţia în care a fost suspendat de către Biroul Federal, în situaţia prevăzută la
alin. (2), membrul afiliat nu are drept de vot în Adunarea Generală, nu are dreptul de a participa
la activitatea organizată şi desfăşurată de către Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F.,
respectiv nu poate participa la competiţiile internaţionale, pănă la ridicarea sancţiunii.
(4) Calitatea de membru afiliat încetează prin excluderea acestuia, aprobată de
Adunarea Generală a Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., la propunerea Biroului
Federal.
Art.65 Sancţiunea aplicată se comunică în scris, cu confirmare de primire, membrului
afiliat care a săvârşit abaterea.
Art.66 (l) Amenda stabilită ca sancţiune disciplinară se va plăti către Federaţia
Română de Taekwon-do I.T.F. în termen de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii de
sancţionare.
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(2) În situaţia în care membrul afiliat a fost citat pentru audieri, iar la audierea în faţa
Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă a fost reprezentat, amenda se va plăti în termen de 30
de zile de la data pronunţării hotărârii de sancţionare.
(3) Membrul afiliat care nu a achitat amenda în termenul şi în condiţiile prevăzute
de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizată şi desfăşurată de către
Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. până la achitarea amenzii.
D. Sancţiuni aplicate de membrii afiliaţi
Art.67 Sancţiunea disciplinară constituie un mijloc de reeducare, respectiv o măsură de
constrângere care pot fi aplicate de către cluburile sportive, asociaţiilor sau secţiilor de Taekwondo I.T.F. afiliate Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., propuşilor membrii, sportivilor,
antrenorilor, oficialilor sau a altor persoane care au săvârşit fapte prin care se încalcă normele
compeţionale şi de etică sportivă, de organizare şi disciplină.
Art.68 Sancţiunile pronunţate sunt valabile dacă au fost respectate următoarele
condiţii:
a) hotărârea de sancţionare întruneşte majoritatea simplă a voturilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Biroul Secţiei de Taekwon-do I.T.F., sau a
altui for decizional al clublui respectiv.
b) hotărârea de sancţionare, a fost comunicată în termen de 30 de zile, de la
luarea hotărârii persoanelor sancţionate.
c) înaintarea la comisia de disciplină şi etică sportivă a Federaţiei Române de
Taekwon-do I.T.F. a unui act oficial cu prezentarea cauzei în termen de 30 de zile de
la luarea hotărârii pentru ratificare.
Art.69 (1) După ratificare, hotărârile Comsiei de Disciplină şi Etică Sportivă sunt
considerate documente oficiale al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. şi pot fi atacate
conform procedurii stabilite de prezentul Regulament .
(2) Sancţiunile aplicate vor fi înregistrate în Registrul de Evidenţă al Comsiei de
Disciplină şi Etică Sportivă.
(3) În procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare membrii afiliaţi sunt obligaţi să
respecte statutul Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., dispoziţiile prezentului
Regulament de Disciplină şi Etică Sportivă precum şi dispoziţiile Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare Propriu.
(4) Sportivii membrii ai Loturilor Naţionale, şi care se află sub contract, nu pot fi
sancţionaţi prin suspendare peste termenul de expirare al contractului.
(5) Recidiva se va lua în considerare, dacă abaterile anterioare au fost anulate şi
ratificate de Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă.
Art.70 Încălcarea Normelor Competiţionale şi de Etică Sportivă de Organizare şi de
Disciplnă de către sportivi, antrenori şi oficiali reprezintă singurul temei legal pentru
aplicarea sancţiunilor disciplinare.
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CAPITOLUL V
Căile de atac
Secţiunea I
Reguli de procedură
Art.71 (1) Încălcarea cu vinovăţie a normelor competiţionale şi de etică sportivă,
de organizare şi de disciplină, reprezintă singurul temei legal pentru aplicarea sancţiunii
disciplinare.
(2) Nerespectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., şi a celorlalte regulamente sunt sancţionate de
Biroul Federal, la propunerea Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă în conformitate cu
prezentul Regulament.
(3) Toate abaterile săvârşite de către arbitri sunt supuse analizei Comisiei de
Disciplină şi Etică Sportivă, în scopul aplicării sancţiunilor disciplinare, după o consultare
prealabilă cu Preşedintele Comisiei de Arbitraj, şi aprobate de Biroul Federal.
Art.72 Acţiunea disciplinară poate fi deschisă din oficiu pe baza unor reclamaţii
scrise înaintate şi adresate Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F., Comisiei de Disciplină
şi Etică Sportivă, de către părţile care se consideră vătămate (sportivi, antrenori, oficiali,
cluburi sportive, asociaţii sportive şi alţi membri afiliaţi).
Art.73 (1) Reclamaţia înaintată trebuie să cuprindă în mod obligatoriu
următoarele:
a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea persoanei care a formulat
reclamaţia (sportiv, antrenor, oficiali, membrii afiliaţi). În cazul cluburilor sau
asociaţiilor sportive, reclamaţia trebuie să cuprindă denumirea şi sediul clubului sau
asociaţiei sportive, numărul şi seria Certificatului de Identitate Sportivă, codul fiscal
şi contul bancar, precum şi numele, prenumele, domiciliul delegatului, care
reprezintă interesele membrului afiliat în cauză aflată pe rolul Comisiei de Disciplină;
b) obiectul reclamaţiei;
c) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază reclamaţia;
d) arătarea materialului probatoriu, a dovezilor pe care se sprijină fiecare
reclamaţie (declaraţia martorilor, înscrisuri, înregistrări audio/video, constatări medicolegale, expertize, orice altă probă utilă în aflarea adevărului);
e) când dovada urmează să se facă prin înscrisuri, copiile acestora vor fi certificate
de către reclamant ca fiind conformă cu originalul;
f) în cazul în care persoana vătămată, reclamantul, prezintă martori, declaraţiile
matorilor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu datele arătate ca şi în cazul
reclamantului în articolul 73. alin. 1.
Art.74 (1) Fiecare reclamaţie înainatată Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.
sau după caz Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă, va primi un număr de înregistrare.
(2) Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt sau a unor neclarităti rezultate
din administrarea probelor, Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă consideră necesar să
cunoască părerea persoanelor implicate, a martorilor, precum şi a oricărei alte persoane, va
dispune citarea acestora în cel mai scurt timp de la primirea reclamaţiei.
Pagina 19 din 22

(3) Părtţile citate îşi vor apăra interesele în cauza înregistrată pe rolul Comisiei de
Disciplină şi Etică Sportivă personal sau prin delegatul clubului de provenientă, pe bază de
împuternicire scrisă.
(4) Arbitrii şi ceilalti oficiali îsi vor susţine interesele în cauza înregistrată spre
competenta soluţionare pe rolul Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă personal sau prin
apărător, în condiţiile legii.
(5) Membrii comisiilor, colegiilor precum şi ai Biroului Federal, nu pot avea calitatea
de delegaţi ai cluburilor sau asociaţiiolor sportive, în vederea susţinerii intereselor în
cauză aflate pe rolul Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă.
Art.75 După examinarea cauzei, administrarea tuturor probelor Comsia de
Disciplină şi Etică Sportivă se va pronunţa printr-o hotărâre, conform dispoziţiei
prezentului Regulament.
Secţiunea II
Căile de atac
Art.76 (l) Hotărârile pronunţate în prima instanţă de Comisia de Disciplină şi Etică
Sportivă sunt supuse apelului la Comisia de Apel din cadrul Federaţiei Române de Taekwondo I.T.F.
(2) Comisia de Apel din cadrul Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. este
singura instanţa competentă să soluţioneze apelurile declarate împotriva hotărârilor
pronunţate de către Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă.
(3) Împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate de către Comisia de Deisciplină şi Etică
Sportivă se poate face contestaţie la Biroul Federal în termen de 15 zile de la data la care a fost
stabilită scanţiunea, iar împotriva celor luate de către Biroul Federal se poate face apel la
Comisia de Apel în termen de 30 de zile.
(4) Până la elaborarea unei hotărâri definitive şi irevocabile al Comisiei de Apel privind
contestaţia, sancţiunea aplicată rămâne valabilă.
(5) Împotriva hotărârilor comisiilor judeţene, locale şi a Comisiilor Federaţiei Române
de Taekwon-do I.T.F. se poate face contestaţie la Biroul Federal în maxim 30 de zile de la
data pronunţării pentru cei care au luat la cunoştinţă de hotărâre, iar împotriva celor luate
de către Biroul Federal se poate face Apel, la Comisia de Apel în termen de 30 de zile
(6) Apelurile pot fi declarate prin e-mail, scrisori de recomandare de primire sau
depunere directă la Fderaţia Română de Taekwon-do I.T.F. în termen de 30 de zile de la
data pronunţării pentru cei care au luat cunoştinţă de hotărâre direct în sala de şedinţe, sau
de la data luării de cunoştinţă în scris, dacă nu au fost prezenţi.
(7) Apelul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele:
a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea persoanei care a formulat
cererea - sportiv, antrenor, oficial; în cazul în care autorul apelului este un
membru afiliat, cererea trebuie să cuprindă denumirea şi sediul acestuia, numărul şi
seria Certificatului de Identitate Sportivă, codul fiscal şi contul bancar, precum şi
numele, prenumele şi domiciliul celui care reprezintă interesele membrului afiliat în
cauza aflată pe rolul Comisiei de Apel;
b) obiectul memoriului, cu precizarea numărului şi a datei hotărârii care se
atacă;
c) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;
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d) arătarea dovezilor, a porbelor şi a mijloacelor de probe pe care se sprijină fiecare capăt
de cerere;
Când dovada urmează să se facă prin înscrisuri, copiile acestora vor fi certificate de
reclamant ca fiind conforme cu originalul.
În situaţia în care apelantul va cere dovada cu martori, se va arăta numele,
prenumele, domiciliul şi semnătura acestora.
(8) Declararea apelului nu suspendă executarea hotărârilor pronunţate de către
Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă.
(9) Judecarea apelului se poate face şi în lipsa părţilor, iar deciziile luate sunt comunicate
în scris părţilor, sunt executorii şi pot fi făcute publice.
Art.77 (l) Competentă să soluţioneze recursul formulat împotriva hotărârilor
definitive şi executorii pronunţate, prin epuizarea căilor de atac, de către Comisia de
Disciplină şi Etică Sportiva din cadrul Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. este Comisia
Naţională de Disciplină Sportivă, ca şi organ deliberativ, fără personalitate juridică, se
organizează şi funţionează pe lângă Agenţia Naţională pentru Sport;
(2) Comisia soluţionază căile de atac formulate împotriva hotărârilor definitive
pronunţate în legătură cu următoarele tipuri de abateri:
a) încălcarea prevederilor din Statutele şi Regulamentele structurilor sportive,
în măsura în care sancţionarea unei astfel de abateri este de competenţa
Comisiilor Interne de Disciplină.
b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale sportivilor
faţă de arbitri, oficiali, alţi sportivi sau faţă de public;
c) declaraţii publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau
sportivilor care pot incita sau pot duce la acte de violenţă din partea echipelor sau
spectatorilor;
d) absenţa nejustificată de la competiţii, în cazul convocării
Selecţionatelor Naţionale;
e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoană interpusă, a
materialului sau a echipamentului sportiv, prin încălcarea reglementărilor tehnice
din fiecare ramură sportivă;
f) participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din
orice probă sau competiţie;
g) orice alte tipuri de abateri date în competenţa Comsiilor Interne de
Disciplină.
Art.78 Împotriva hotărârilor Comisiei de Apel se poate introduce recurs la Secţia
de Contencios Administrativ în termen de 30 de zile la Tribunal.

CAPITOLUL VI
Precizări şi dispoziţii finale
Art.79 (1) Orice caz neprevăzut în prezentul Regulament de Disciplină şi Etică
Sportivă, poate fi extins şi analizat prin analogie cu alte cazuri asemănătoare. Deciziile
luate în astfel de cazuri sunt analizate de Biroul Federal.
(2) Prevederile prezentului Regulament de Dsciplină şi Etică Sportivă, pot fi
aplicate şi de către Comisiile Judeţene Teritoriale de Taekwon-do I.T.F. în competiţiile
şi activităţile proprii desfăşurate în teritoriile de compentenţă pe raza judeţului respectiv.
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(3) Oficialii sunt: reprezentanţii Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.,
inspectorii, arbitrii, antrenori, instructori, conducători de cluburi şi asociaţiilor de
Taekwon-do I.T.F.
(4) Sanţiunile prevăzute în prezentul Regulament de Disciplină şi Etică Sportivă se
aplică şi oficialilor, care urmăresc competiţiile de Taekwon-do I.T.F., în calitate de
spectatori şi comit abateri disciplinare de la Etica Sportivă .
(5) Sancţiunile aplicabile arbitrilor sunt prezentate Colegiului Central al Arbitrilor şi
judecate de Comisia de Dsciplnă şi Etică Sportivă a Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F. Celălalte sancţiuni prevăzute în prezentul Regulament intră în competenţa
decizională a Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă a Federeaţiei Române de Taekwondo I.T.F.
(6) Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea sau interpretarea greşită a
normelor de discplină şi a prevederilor prezentului Regulament.
(7) Prezentul Regulament de Disciplină si Etică SPortivă sancţionează toate
abaterile de la prevederile Regulamentelor Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. Nu
se vor lua în discuţie abaterile mai vechi de 6 luni dacă acestea nu au fost sancţionate la
vremea respectivă de Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F.sau organelor competente .
(8) Sanţiunile până la 6 luni inclusiv, aplicate în baza prevederilor prezentului
Regulament de Disciplină şi Etică Sportivă sunt executorii, neluându-se în discuţie nicio
cerere de reducere. Pentru sanţiunile care depăşesc 6 luni, cei interesaţi pot să introducă o
cerere de reducere, numai după efectuarea a cel puţin jumătate din perioada totală de
suspendare, dar nu mai puţin de 6 luni. Fac excepţie situaţiile în care apar date noi, care nu
au fost cunoscute la data aplicării sancţiunii.
(9) Sumele rezultate în urma sanţionărilor, vor fi depuse în contul Federaţiei
Române de Taekwon-do I.T.F., care vor constitui venituri proprii.
(10) Principiul Constituţional privind accesul liber la Justiţie este garantat. Orice
persoană în condiţiile în care se consideră lezată într-un drept al său, se poate adresa
Justiţiei pentru apărarea drepturilor sale legitime. Procedura de judecată este în acest caz
cea corespunzătoare procesului judiciar.
Art.80 Termenul de prescripţie al sanţiunilor pecuniare este de 1 an calendarisitc de
la data comunicării acestora.
Art.81 Prezentul Regulament de Organizare şi Funţionare al Comisiei de Disciplină
şi Etică Sportivă din cadrul Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. conţine un număr de
81 articole expuse în 26 de pagini şi este avizat de Biroul Federal.
Aprobat
Director Comisia de Disciplină şi Etică Sportivă
Alexandru Sas

Aprobat
Biroul Federal al F.R.T.K.D.I.T.F.
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