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Regulament arbitrilor de Taekwon-do I.T.F. din România 

2016 
 

 
Art. 1. Despre calitatea de arbitru: 

Calitatea de arbitru în Taekwon-do poate fi obţinută de orice practicant, instructor, antrenor care 

îndeplineşte condiţiile practicării acestui stil de minimum 2 ani, cu gradul minim de 2 Gup, care este în 

vârstă de minim 14 ani împliniţi, care a participat la minim două stagii de arbitraj şi care a fost declarat 

reuşit la examenul final de arbitraj (în urma participării la seminariile de arbitraj) şi confirmat de 

către Biroul Federal. Pentru promovarea arbitrilor şi pentru acumularea de experienţă, pot urma 

cursurile de arbitraj şi sportivi care nu au vechimea şi gradul prevăzut mai sus, iar aceştia vor putea 

arbitra, supravegheaţi de către un arbitru național, la diferite competiţii ale federaţiei. 

Arbitrul este o persoană oficială, calificată să conducă o competiţie. Atribuțiile arbitrilor 

constau în urmărirea, aplicarea şi respectarea regulamentului arbitrilor de Taekwon-do ITF, a 

regulamentului de competiție a concursurilor de Taekwon-do ITF din Romania precum și a Statutului 

respectiv al ROIF-ului Federației Române de Taekwon-do ITF și sancționează, conform prevederilor 

acestora, orice abatere. 

Fiecare arbitru de Taekwon-do ITF din Romania deţine o licenţã anualã care este datã de 

numãrul de pe diploma de arbitru și care arată categoria la care este clasificat arbitrul. Licenţa 

anualã îi dã dreptul arbitrului respectiv sã participe la acţiunile Federaţiei Romane de Taekwon-

do ITF ca arbitru omologat. Licenţa anualã se acordã în urma participãrii la cel puţin un seminar 

national de arbitraj. Seminariile de arbitraj se vor ține de două ori pe an, înainte de începerea activității 

competiționale (seminarul de iarnă în lunile ianuarie-februarie și seminarul de toamna în lunile august-

septembrie). Absența arbitrilor de Taekwon-do ITF din Romania la seminariile din cursul unui an 

(seminarul de iarna sau seminarul de toamna) nu duce la pierderea titlului de arbitru ci doar la 

pierderea licenței pe anul respectiv, el neavând dreptul de a arbitra la competițiile interne sau 

internaționale organizate în anul respectiv. Excepție de la această prevedere se face doar în cazul 

competițiilor zonale, cu înștiințarea prealabilă a Directorului de Arbitraj cu privire la folosirea 

acestora.   

 

Art. 2. Colegiul Central al Arbitrilor: 

- este forul suprem care decide toate acţiunile pe linie de arbitraj; 

- este alcãtuit numai din arbitri internaţionali clasa A (Mondial) şi clasa B (European), care sunt 

deţinãtori ai categoriei I naţional; 

- alege dintre membrii acestuia (prin vot secret şi în majoritate simplã 50% + 1) o persoanã 

calificatã conform aliniatului anterior în funcţia de Director al Colegiului Central al arbitrilor pe durata 

unui mandat de 4 ani în conformitate cu Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

FRTKD ITF; aceastã persoanã trebuie sã îşi depunã candidatura, sã prezinte un memoriu de activitate, 

sã fie deţinãtoare al gradului în Taekwon-do ITF de minim 4 Dan, sã fie arbitru internaţional clasa A şi 

participant la seminariile internaţionale de arbitraj organizate de catre AETF sau ITF în ultimii 2 ani 

înainte de alegeri. 
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- Alege 4 persoane calificate (prin vot secret şi în majoritate simplã 50% + 1) care trebuie sã îşi 

depunã candidatura, sã prezinte un memoriu de activitate, sã fie arbitri internaţionali clasa A 

(Mondial), deţinãtori ai categoriei I naţional şi cu gradul minim 4 Dan care împreunã cu directorul 

Colegiului Central al Arbitrilor formeazã Comitetul Executiv de Arbitraj (CexA), în total 5 persoane; 

- Cele 4 persoane calificate se vor alege anual sau mai des în condiţiile aliniatului anterior, ori de 

câte ori situaţia o impune prin retragerea unui membru sau absenţa membrilor la douã acţiuni 

consecutive ale FRTKD de tipul concursurilor, stagiilor de pregãtire sau de arbitraj. 

- Atribuţiile Comitetului Executiv de Arbitraj sunt prezentate în articolul 4 şi sunt  în 

conformitate cu articolul 3 aliniatul 3 din ITF Umpire Rules; 

Poate demite directorul Colegiului Central al Arbitrilor sau unul sau mai mulţi dintre membrii 

Comitetului Executiv de Arbitraj dacã în urma votului pentru demitere se înregistreazã un procent mai 

mare de 75% din numãrul total al membrilor Colegiului Central al Arbitrilor. 

 

Art. 3. Atribuţiile Directorului Colegiului Central al Arbitrilor: 

- organizează cursuri pentru formarea şi perfecţionarea arbitrilor precum şi examene pentru 

promovarea acestora; 

- este obligat să participe pe durata mandatului la toate seminariile internaţionale de arbitraj 

organizate de ITF sau AETF pentru a fi la curent cu toate noutăţile apărute; 

- propune Comitetul Executiv de Arbitraj  (CexA) pentru validarea acestuia de cãtre Biroul Federal 

de câte ori este nevoie;  

- propune, pentru aprobarea în Biroul Federal, cu aprobarea Comitetului Executiv de Arbitraj (în 

majoritate simplã, minim 3 voturi), arbitrii internaţionali care să fie invitaţi pentru a arbitra la 

concursurilor internaţionale (Campionate Mondiale, Campionate Europene, Cupa Mondiala, Cupa 

Europei, Campionatul Federației de Sud-Est al Europei) ca arbitri din partea României; Dacă arbitrii 

desemnați de acesta nu pot participa la aceste acțiuni se pot desemna alți arbitri posesori ai categoriei 

internațional A sau continental B sau în lipsa acestora arbitri naționali cat. I, toți aceștia fiind necesar 

să dețină licența de arbitraj națională valabilă pentru anul în curs. 

- propune nominal, pentru aprobarea în Biroul Federal, cu aprobarea Comitetului Executiv de 

Arbitraj (în majoritate simplã, minim 3 voturi), arbitrii care vor participa la seminarii internaţionale de 

arbitraj; aceştia trebuie sã indeplineascã urmãtoarele condiţii: sã fie arbitri naţionali categoria I şi 

posesori ai centurii negre 3 DAN (minim); 

- ţine evidenţa tuturor arbitrilor din ţară, pe grade şi categorii de clasificare; 

- primeşte propuneri pentru avansarea arbitrilor din partea Comitetului Executiv de Arbitraj; 

- propune spre aprobare Comitetului Executiv de Arbitraj arbitri care urmeazã a fi promovaţi pe 

linie de arbitraj; aprobarea va fi validatã în majoritate simplã, minim 3 voturi; 

- adoptă şi adapteazã prezentul Regulament al Arbitrilor de Taekwon-do ITF din Romania în 

concordanţă Regulamentul de Competiție a Concursurilor de Taekwon-do ITF din Romania și cu 

International Taekwon-do Federation By Laws ultima ediție în vigoare; 

- propune cu aprobarea Comitetului Executiv de Arbitraj (în majoritate simplã, minim 3 voturi) taxa 

pentru contestaţii înaintea oricărei competiţii desfăşurate în ţară, dar a cãrei valoare nu trebuie sã 

depãşeascã valoarea stabilitã din cadrul taxelor anuale cãtre FRTKD ITF; 

- va prezenta Biroului Federal orice referat al Comitetului Executiv de Arbitraj pentru a fi votat şi pus 

în aplicare. 

 

Art. 4 Atribuţiile Comitetului Executiv de Arbitraj (CexA) 

- sã decidã înaintea concursurilor arbitri care pot oficia la propunerea directorului de arbitraj; 

- sã observe ţinuta arbitrilor şi sã nu permitã prestaţia acestora pe linie de arbitraj îmbracaţi altfel 

decât decât o impune articolul 13 din ITF Umpire Rules; 

- sã urmãreascã schimbarea şi rotaţia arbitrilor în timpul concursurilor în concordanţã cu 

regulamentul de competiţie international şi naţional precum şi cu invitaţia pentru concurs; 

- sã dea decizia finalã în cazul contestaţiilor; dacă vreunul din membri CexA este implicat în 

contestație ca și contestatar, decizia se va lua de 3 membri ai CexA, care se vor alege amiabil din cei 

rămași după criterii de vârstă, experiență, vechime în arbitraj; 

- sã verifice prestaţia arbitrilor în timpul concursurilor; Orice abatere de la regulament pe linie de 

arbitraj trebuie analizatã în cadrul CexA; 
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- sã ia orice sanţiuni pentru arbitrii care nu se comportã regulamentar conform articolului 10 din 

prezentul regulament care este în concordanță cu articolele 8...15 din International Taekwon-do 

Federation Umpire Rules; 

- sã coopereze cu Comisiile din cadrul FRTKD ITF; 

- sã sugereze şi sã implementeze modificãrile pe care le considerã necesare în regulamentul de 

arbitraj intern cu votul în unanimitate al membrilor acestuia. 

- sã analizeze orice propuneri sesizãri şi reclamaţii venite în scris pe linie de arbitraj din partea 

arbitrilor, antrenorilor sau conducãtorilor de cluburi, urmând sã dea o decizie în termen de 30 de zile la 

acestea. 

-  aprobã (în majoritate simplã, minim 3 voturi) arbitrii internaţionali care să fie invitaţi pentru a 

arbitra la concursurilor internaţionale ca arbitri din partea României; 

-  aprobã (în majoritate simplã, minim 3 voturi) arbitrii care vor participa la seminarii internaţionale 

de arbitraj; aceştia trebuie sã indeplineascã urmãtoarele condiţii: sã fie arbitri naţionali categoria I şi 

posesori ai centurii negre 4 DAN (minim); 

- aprobã (în majoritate simplã, minim 3 voturi) arbitrii care urmeazã a fi promovaţi pe linie de 

arbitraj; aprobarea va fi validatã în majoritate simplã, minim 3 voturi; 

- aprobã taxa pentru contestaţii (în majoritate simplã, minim 3 voturi) înaintea oricărei competiţii 

desfăşurate în ţară, dar a cãrei valoare nu trebuie sã depãşeascã valoarea stabilitã din cadrul taxelor 

anuale cãtre FRTKD ITF; 

-  propune şi analizeazã sancţiuni pe linie de arbitraj pentru arbitrii care nu se comportă 

regulamentar în cadrul competiţiilor (în majoritate simplã, minim 3 voturi); Acestea pot fi: 

suspendarea de la concursul respectiv ce are ca şi consecinţe urmãtoarele: plata cãtre organizator a 

zilelor de cazare aferente concursului, fãrã remuneraţie de arbitraj şi achitarea de cãtre clubul de la care 

provine arbitrul a sumei de bani aferente în urma suspendãrii; suspendare pe durata de 1 an; 

suspendare pe duratã de 3 ani; excluderea din arbitraj pe timp nelimitat;  

 Orice referat al Comitetului Executiv de Arbitraj va fi semnat de către membrii comitetului. 

 

Art. 5 Arbitrii zonali: 

Pot deveni arbitri zonali orice sportivi care îndeplinesc condiţiile din art.1 şi care îndeplinesc 

baremul minim de validare de 75% (minim 15 puncte din 20 posibile) la test.  

Arbitrii zonali juniori vor fi folosiţi doar la arbitrajul competiţiilor şi campionatelor de copii, şi pot 

arbitra doar sportivi care au centuri maxim egale cu arbitrul. În cazul în care gradul sportivului 

depăşeşte pe cel al arbitrului, arbitrul va fi schimbat de un arbitru cu grad mai mare. 

 Arbitrii zonali seniori vor fi folosiţi doar la arbitrajul competiţiilor şi campionatelor de copii, 

juniori şi pot arbitra doar sportivi care au centuri maxim care egale cu arbitrul. În cazul în care gradul 

sportivului depăşeşte pe cel al arbitrului, arbitrul va fi schimbat de un arbitru cu grad mai mare.  

 

Art. 6 Arbitrii naţionali categoria III 

Arbitri zonali pot deveni doar arbitri naţionali categoria III dacă îndeplinesc următoarele condiţii:  

- minim 18 ani împliniţi; 

-  minim 2 ani de activitate în arbitraj; 

-  au arbitrat la cel puţin jumătate plus unul dintre concursurile desfăşurate în această perioadă; 

-  au participat la cel puţin un stagiu anual de pregătire şi perfecţionare a arbitrajului în această   

perioadă; 

-  au gradul de minim 1 Dan; 

-      îndeplinesc baremul minim de validare a acestora de 76% (minim 23 puncte din 30) la test. 

 

Art. 7 Arbitrii naţionali categoria II 

Arbitri naţionali categoria III pot deveni doar arbitri naţionali categoria II dacă îndeplinesc 

următoarele condiţii:  

- minim 18 ani împliniţi; 

- minim 3 ani de activitate în arbitraj; 

- au arbitrat la cel puţin jumătate plus unul dintre concursurile desfăşurate în această perioadă; 

- au participat la cel puţin un stagiu anual de pregătire şi perfecţionare a arbitrajului în această 

perioadă; 
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- au arbitrat ca arbitrii de: scaun la tull şi luptă, arbitrii de centru şi ca şi arbitrii cronometrori sau 

registratori la masa Jury President; 

- gradul de minim 2 DAN; 

- îndeplinesc baremul minim de validare a acestora de 80% (minim 24 puncte din 30) la test. 

 

Art. 8 Arbitrii naţionali categoria I 

Arbitri naţionali categoria II pot deveni doar arbitri naţionali categoria I dacă îndeplinesc 

următoarele condiţii:  

- minim 18 ani împliniţi; 

- au minim 5 ani de activitate în arbitraj; 

- au arbitrat la cel puţin jumătate plus unul dintre concursurile desfăşurate în această perioadă; 

- au participat la cel puţin un stagiu anual de pregătire şi perfecţionare a arbitrajului în această 

perioadă; 

- au arbitrat ca arbitri de scaun la tull şi luptă, arbitri de centru şi ca şi arbitri cronometrori sau 

registratori la masa Jury President, precum şi arbitri de decizie la probele de tehnici speciale şi 

spargeri forţă; 

- au gradul de minim 2 DAN; 

- au îndeplinit funcţia de  Jury President; 

- sunt propuşi de unul dintre membrii CexA pe baza unui memoriu de activitate în arbitraj. 

- sunt testați anual asupra cunoștiințelor din Regulamentul Arbitrilor de Taekwon-do ITF din 

Romania,  din Regulamentul de Competiție a Concursurilor de Taekwon-do ITF din Romania 

precum și din noțiunile tehnice specifice probelor de concurs de Taekwon-do ITF. 

 

Art. 9 Avansarea la exceptional a arbitrilor 

Avansarea la excepţional a arbitrilor se va face la propunerea unuia din membrii Comitetului 

Executiv de Arbitraj, care va prezenta un memoriu de activitate a arbitrului respectiv, iar hotărârea de 

avansare a arbitrilor este validă doar în cazul în care toţi membrii Comitetului Executiv de Arbitraj 

sunt de acord cu această avansare și este ratificată de către Biroul Federal. 

 

Art. 10 Drepturi şi mãsuri disciplinare ale arbitrilor  

Activitatea arbitrilor de Taekwon-do I.T.F. trebuie să se desfăşoare în spiritul cinstei, modestiei 

şi corectitudinii exemplare şi a exemplului personal pentru crearea unui corp de arbitri integru şi 

moral. 

Arbitrii au dreptul de a avea asiguratã cazarea (în limita de minim 1 arbitru de club) de a fi 

promovaţi, de a propune modificãri ale prezentului regulament cãtre Comitetul Executiv de Arbitraj, de 

a face contestaţie împotriva mãsurilor disciplinare pe linie de arbitraj luate de cãtre Comitetul de 

Arbitraj, precum și dreptul de a fi plătiți, după cum urmează: 

 

a. arbitrii categoria a III-a - minim 50 lei/competiție  

b. arbitrii categoria a II-a - minim 60 lei/competiție 

c. arbitrii categoria I - minim 70 lei/competiție 

d. arbitrii internaționali - B și A minim 80 lei/competiție 

e. directorul de arbitraj - minim 100 lei/competiție 

f. J.P. și arbitrii de centru să beneficieze de un plus de 15 lei/concurs față de sumele acordate 

celorlalți arbitri de la categoria lor, urmând ca toate sumele de bani să fie achitate  de federație 

pe baza propunerii directorului de arbitraj. 

g. În cazul în care arbitrii menționați mai sus participă la concurs și în calitate de sportivi sumele 

minim garantate se reduc cu 10 lei/categoria III, 20 lei/categoria II, 30 lei/categoria I. 

h. În cazul în care sumele încasate la competiție din taxa de arbitraj depășesc sumele minime 

garantate, diferența în plus se distribuie proporțional arbitrilor. 

 

Cazurile de indisciplină şi abaterile de la Statutul, Regulamentul F.R. TKD. I.T.F. şi 

Regulamentul de formare, participare şi avansare a arbitrilor, săvârşite de către arbitrii vor fi luate în 

discuţie de către Comitetului Executiv de Arbitraj pe linie de arbitraj (conform art 4 aliniatul 14) şi de 

cãtre Comisia de Disciplină pe linie de FRTKD ITF dacă se încadrează la aceasta. În cazul în care 
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persoane din acest colegiu sau CexA sunt implicate, pe lângã sancţiunile conform art.4 aliniatul 14 (în 

majoritate simplã pentru membrii CexA), mai pot fi sancţionate de către organele de conducere a 

federaţiei: Biroul Federal şi Comisia de Disciplină. Sancţiunile  vor fi pe linie FRTKD după caz de 

forma: 

 - avertisment; 

 - amenzi (care vor fi stabilite în funcţie de gravitatea abaterii); 

 - suspendarea temporara sau definitivă a arbitrilor de a lua parte la competiţii în această 

calitate; 

 - excluderea din cadrul federaţiei sau alte sancţiuni de care este nevoie şi care vor fi hotărâte de 

către Biroul Federal. 

 Constituie contravenţie de la reglementările legale, organizarea de cursuri şi seminarii de 

arbitraj în Taekwon-do I.T.F. fără autorizarea Biroului Federal care se sancţioneazã cu suspendarea 

temporara sau definitivă a persoanelor implicate în funcţie de hotãrârea Biroului Federal. La stabilirea 

sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvârşită, gradul 

de vinovăţie, dacă este la prima abatere sau nu, etc. Sancţiunile de excludere din Taekwon-do I.T.F., 

atrage după sine retragerea licenţelor (arbitraj, grad în TKD) care se va valida de către Biroul Federal.  

 Cea mai gravă contravenţie constituie folosirea federaţiei de către membrii săi în scopuri 

politice sau acte antisociale, în acest sens federaţia fiind un organism apolitic care reprezintă interesele 

României în domeniul sportului. 

 Împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate pe linie de arbitraj se poate face contestaţie la 

Comitetul Executiv de Arbitraj în maxim 30 de zile de la data la care a fost stabilită sancţiunea, iar în 

cazul sancţiunilor date de cãtre Biroul Federal se poate face contestaţie la Comisia de Disciplinã a 

FRTKD, apoi la Comisia de Apel. 

Rezolvarea contestaţiei şi anunţarea soluţiei de cãtre Comitetul Executiv de Arbitraj se va da în 

maxim 30 zile de la data depunerii contestaţiei. Până la rezolvarea contestaţiei, sancţiunea rămâne 

valabilă. 

Orice soluţie, inconvenienţă sau omisiune a acestui Regulament se poate stabili, în cadrul 

Adunărilor Generale sau, în caz de nevoie, în cadrul şedinţelor de Birou Federal şi vor fi aduse la 

cunoştinţă MTS şi organelor de resort. 

 

Art. 11 Terminologia oficială a arbitrilor 

Se vor folosi următoarele expresii de către arbitri la arbitraj: 

 

JUN BI - Gata    IL HUE JONG     - Repriza întâi  

CHA RYOT  - Atenţie    I HUE JONG       - Repriza a doua 

KYONG YE  - Aplecare (pentru salut) SAM HUE JONG     - Repriza a treia 

SHIJAK - Începeţi   SUNG               - Câștigător (culoare) 

HAECHYO - Separaţi-vă   DONG CHON       - Egalitate 

GAESOK - Continuaţi   SIL KYUK       - Descalificare 

GOMAN - Sfârşit    CHONG       - Albastru 

JU UI  - Avertisment   HONG        - Roşu 

GAM JUM - Minus punct 

JUNG JI  - Timp oprit 

 

Art. 12 Îmbrăcămintea oficială a arbitrilor în sala de competiţie: 
 Jachetă bleumarin cu insigna ITF pe partea stângă a pieptului; 

 Cămaşă albă, cu mânecă lungă 

 Pantaloni bleumarin; 

 Cravată bleumarin sau albastră; 

 Şosete albe; 

 Pantofi sport de culoare albă sau deschisă; 

 Pix de culoare albastră; 
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 Opţional cronometru şi fluier personal pentru arbitri care sunt cu grade mai mari şi la care 

există posibilitatea să fie nominalizaţi JP. 

 

Art. 13 Comportamentul arbitrilor în sala de competiţie: 
- Toţi arbitrii trebuie să se poarte cu etică şi demnitate; 

- Arbitrii trebuie sã se comporte în conformitate cu Regulamentul Arbitrilor de Taekwon-do ITF 

din România şi cu regulamentele internaţionale ITF sau AETF;  

- trebuie să dea maximum de atenţie în timpul competiţiei; 

- trebuie să fie obiectivi când dau o decizie; 

- trebuie să se menţină distant faţă de competitori;  

- nu au voie să-şi arbitreze proprii sportivi, doar cu acordul directorului CCA şi în anumite condiţii 

(număr mic de arbitri etc.); 

- trebuie să aibă cunoştinţe primare de prim ajutor; 

- nu trebuie să părăsească spaţiul destinat arbitrilor fără încuviinţarea Jury President-ului ringului 

respectiv. 

 

Art. 14 Violenta şi fapte antisociale în sala de competiţie sau perimetrul înconjurător al acestora: 

a) Sunt interzise orice fel de acte de agresivitate sau de vandalism ale sportivilor, arbitrilor sau 

suporterilor în perimetrul sălilor de sport sau în perimetrul înconjurător al acestora; aceste acte 

antisociale intră sub incidenţa legii nr. 4 / 2008 din data de 09.01.2008 publicat în monitorul 

oficial, partea I nr. 24 din 11.01.2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive. 

b) Sunt interzise: consumul de droguri, băuturi alcoolice sau fumatul etc. şi toate acţiunile 

prevãzute în legea Antidoping nr 227 şi conform legii 4/2008 prevãzute la punctul a) din acest 

articol.  

 
 

                 Orice situație care nu este prevăzută de prezentul regulament se completează cu 

regulamentul internațional de arbitraj și cu hotărârea luată de Colegiul central al Arbitrilor, ratificată 

de Biroul Federal       
 

        Colegiul Central al Arbitrilor 
 

Director: Dan Goron 5 dan I.T.F,  arbitru international clasa A – mondial 

Membru: Master Alexandru Mureșan 7 dan I.T.F,  arbitru internațional clasa A – mondial 

Membru: Ciprian Banea 5 dan I.T.F,  arbitru internațional clasa A – mondial 

 

 
Prezentul regulament a fost completat/modificat și a fost aprobat prin ședința de B.F din 

Cluj-Napoca din data de 16.01.2016, este cuprins pe 6 pagini și conține 14 articole. 
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