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Nr. 314 din 12.02.2020 

 

Către, 
CLUBURILE MEMBRE ALE 

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE TAEKWON-DO I.T.F. 
 
 
 

INVITAŢIE 
 

Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. şi ACS LUPII DEVA au 
deosebita plăcere şi onoare de a vă invita să participaţi la prima ediție a Cupei Cetății 
DEVA la Taekwon-do I.T.F, pentru juniori III, II, I în data de 07 martie 2020, 
localitatea DEVA, județul Hunedoara. 

Comitetul de organizare face eforturi deosebite pentru a vă oferi cele mai 
bune condiţii de întrecere aşteptând cu nerăbdare să întâmpine un număr cât mai mare 
de sportivi, la acest eveniment sportiv. 

 

 
Cu stimă şi consideraţie, 
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CUPA CETĂȚII DEVA 2020 
DE TAEKWON-DO I.T.F. 

JUNIORI III, II, I 
07 MARTIE 2020, localitatea DEVA 

 

 

1. CO-FINANŢATORI 
 
 

 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului 
www.mts.gov.ro 

 
2. ORGANIZATOR  

 

 
 

 

 

 
Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. 
Str. Bradului, 15-A-12 
Loc. Călan, Jud. Hunedoara 
Tel: 0766.800.330 
Email: president@taekwondo-itf.ro 

 
 
 

ACS LUPII DEVA 
B-dul Nicolae Bălcescu, bl. A, sc. B, ap. 27 
Loc. Deva, Jud. Hunedoara 
Tel. 0768.890.108 
Email: mihai_simion@yahoo.com 

 
3. DATA 07 MARTIE 2020, ORA 10,00 

 
4. LOCUL Sala SPORTURILOR  

            Str.  Mărășești nr. 36, Loc. Deva, Jud. Hunedoara 
 
 

A. INFORMAŢII GENERALE 
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1. PARTICIPANŢI 
Structurile sportive cu C.I.S. eliberat de M.T.S., afiliate la Federaţia Română de Taekwon-do 

I.T.F. şi au taxele plătite pe anul 2020. 
Participă numai sportivi legitimaţi şi cu gradele acordate de către Federaţia Română 

de Taekwon-do I.T.F., număr nelimitat de sportivi / categorie / club. 
Gradele vor fi achitate în contul federaţiei până la data înscrierii în competiţie iar sportivii 

vor fi validaţi de către Director Tehnic - Master Alexandru Mureşan 7 dan. Pentru a evita 
eventualele neclarităţi rugăm preşedinţii cluburilor să trimită dovada plăţii şi tabelul cu sportivii 
promovaţi în grad, pentru a putea fi validați în sistemul online pe adresa secretary@taekwondo-
itf.ro. 

Gradul minim admis: 
- juniori III, II : minim 9 gup (centura alb cu galbenă) 
- juniori I: 8 gup 

 
2. PROBELE DE CONCURS 

 
 JUNIORI III şi JUNIORI II: 

Ø Tull individual (masc. şi fem) : -8 ani (o singură categorie) 
-10 ani; -12 ani; -14 ani; (9 GUP – 6 GUP prima grupă și 5 GUP – 1 GUP a doua grupă) 

 
Ø  Luptă individual (- 8 ani): Masculin/Feminin: - 24 kg și + 24 kg 
Ø  Luptă individual (8 - 10 ani): Masculin/Feminin : -30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, + 45 kg 
Ø  Luptă individual (10 - 12 ani): Masculin/Feminin: -30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg 
Ø  Luptă individual (12 -14 ani): Masculin/Feminin:  -30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg 

 
Ø Tehnici speciale - Twimyo Dolmyo yop cha jirugi 

• - 8 ani M / F 
• 8 - 10 ani M / F 
• 10 - 12 ani M / F 
• 12 - 14 ani M / F 

Ø  Spargeri forță sistem dinamometru – Sonkal taerigi și Dollyo chagi 
• - 8 ani M / F 
• 8 - 10 ani M / F 
• 10 - 12 ani M / F 
• 12 - 14 ani M / F 

 
JUNIORI I  

Ø LUPTA - SISTEM OPEN, grupe și luptă ”fiecare cu fiecare” apoi grilă din semifinale 
Ø Masculin, 2 categorii - 65 kg și + 65 kg 
Ø Feminin, 2 categorii - 52 kg și + 52 kg 

 
Ø TEHNICI SPECIALE, Twimyo Dolmyo yop cha jirugi masc și fem 

 
Nota: la probele unde nu sunt înscriși minim 3 sportivi/categorie, se unesc două categorii la ședința 
tehnică! 

B. REGULAMENT 
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3. ECHIPAMENTUL SPORTIVILOR 
 Echipamentul oficial este cel omologat şi aprobat de FRTKD ITF, A.E.T.F și  I.T.F. 

 Echipamentul fiecărui sportiv va fi verificat de un arbitru desemnat la intrarea acestuia pe     
suprafaţa de competiţie 

 Sportivii vor avea acces la suprafața de concurs doar însoțiți de un instructor sau antrenor 
de  taekwon-do  ITF,  echipați  în  culoarea  colțului,  cu  2  minute  înainte  de  începerea  meciului, 
conform grilelor de concurs. 

 
4. CONTESTAŢII 
Se fac pe baza regulamentului de arbitraj. În cazul contestației,  antrenorul trebuie să 

prezinte banii şi să completeze formularul de contestație pe loc, la masa Jury President a ringului 
respectiv, în maxim 5 minute de la terminarea întâlnirii în cauză. 

 
5. CÂNTARUL 
Cântărirea sportivilor va fi făcută la înscriere în ziua concursului, sâmbătă 07.03.2020, 

de la 10.00 la 10.50, Sala „Sporturilor”, urmând ca, dacă nu se încadrează în categorie, să fie 
descalificați de la proba de luptă sau pot urca la o categorie superioară (achitând taxa de modificare 
de grilă de 30 lei). 

LA CÂNTAR NU ESTE ADMISĂ DEPĂŞIREA LIMITEI MAXIME A CATEGORIEI! 
La cântar sportivii se vor prezenta în pantaloni de dobok şi tricou (acestea însumând 0,500 

kg, care vor fi scăzute). 
 

 

1. COMPONENŢA ECHIPELOR 
Fiecare delegaţie poate fi alcătuită din: 

● 1 conducător delegaţie (1-2 antrenori sau instructori) 
● sportivi competitori – juniori I şi seniori (masculin şi feminin) 
● 1 arbitru (sau mai mulţi) acreditaţi 

 
2. CLUBURI ACREDITATE PENTRU PARTICIPARE 
Înscrierea  în  competiție  se  va  face  online,  până  la  data  de  01 martie  2020,  ora  22.00. 

Eventualele probleme de înscriere în sistem vor fi clarificate cu Secretarul Federal Cristian Popa 
4 dan. 

Achitarea taxelor și predarea tabelului cu responsabilitate accidentelor se va face sâmbătă, 
07 martie, de la ora 10.00 până la ora 11.00 la Sala „Sporturilor”. Aceasta se va face de către 1 
antrenor / instructor de la clubul respectiv împreună cu d-l Ciprian Banea, Director de Competiție 
și Arbitraj, membru în Comisia de Înscrieri, eventualele probleme vor fi lămurite cu acesta. 

Notă: 
● Conducătorii delegaţiilor au obligaţia ca la înscrierea în competiție  să prezinte 

tabelul cu responsabilitatea accidentelor. 
● La categoria oficiali, pentru pozițiile de antrenor sau instructor, nu pot fi înscrise 

persoane ce nu dețin această calitate. 
 
 
 
 

C. ÎNSCRIERE 
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3. DATA LIMITĂ 
Ultima zi de înscriere a delegaţiei este: 01 martie 2020, ora 22:00. 

Modificări: 
• Se acceptă doar modificare pe grile (eventuale erori apărute la introducerea sportivilor în 

sistem), în perioada 01-03 martie 2020, când antrenorii vor verifica sportivii pe grilele emise 
electronic in format pdf. 

• Orice modificare pe grile, după data limită de verificare (03 martie 2020, ora 22.00), se va 
taxa cu suma de 30 lei/ modificare (excepţie făcând retragerea sportivului de la o probă). 
Tragerile la sorţi vor fi efectuate electronic in sistem online de catre domnul Secretar 

Federal Popa Cristian 4 dan. Orice nelămurire legata de tragerea la sorti se va dezbate la ședința 
tehnica, după înscrierea cluburilor. 

 
4. TAXE DE PARTICIPARE 

● taxă de participare sportiv tull , luptă , individual tehnici speciale, power test 50 lei/sportiv 
● taxa arbitraj: fără arbitru 300 lei/club, cluburi cu 1 sau mai mulți arbitri 100 lei/club 
● Cluburile participante trebuie să asigure: 1 arbitru/club pentru cluburile care au între 1 

până la 10 sportivi, 2 arbitri pentru cluburile care au între 11 până la 20 sportivi și 3 arbitri 
pentru cluburile care au peste 20 de sportivi. Dacă nu asigură numărul de arbitri, acestea 
vor achita diferența de bani aferentă taxei de arbitraj. 

● Restul taxelor sunt prezentate pe pagina de site www.taekwondo-itf.ro. 
 

Comisia de înscriere: 
Membru delegat: Comisia de Evidenţă este domnul Ciprian Banea - 5 Dan. 

 
5. ARBITRAJ 

• Organizatorul local va plăti mâncarea pentru ARBITRI, aceștia trebuind să fie acreditați 
de către federaţie pentru anul competițional 2020, după Stagiul de la Sibiu. 
• Arbitri au obligaţia să participe la şedinţa de arbitraj - sâmbătă 07.03.2020, orele 10,50  la 
Sala „Sporturilor”. Cei care nu sunt prezenţi la sedinţa de arbitraj, vor fi excluşi de pe lista 
arbitrilor, iar taxa de arbitraj nu va fi returnatã cluburilor de la care provin aceştia. 
• Vor avea ţinuta regulamentară de arbitru I.T.F. Cei care nu au ţinută regulamentară vor fi 
excluşi, pierzându-şi drepturile de arbitraj (cazare, plată).  
• Comportamentul arbitrilor, prestaţia şi remuneraţia acestora vor fi analizate de către 
Directorul de Arbitraj, dl. Ciprian Banea - 5 dan. 

 
6. ANTRENORII 
Antrenorii trebuie să fie îmbrăcaţi în trening, pantofi sport şi să aibă prosop. 
Numai o singură persoană (antrenor / instructor) are voie să însoţească sportivul la spaţiul 

de luptă. Antrenorii cluburilor sportive vor desemna un instructor secund pentru a merge cu 
sportivul în cazul în care doi sportivi de la acelaşi club participă simultan la concurs. 

Antrenorii  sunt  obligați  ca  la  ring  să  aibe  asupra  lor  echipament  sportiv  (pentru  cei  
care arbitrează dar asistă pe sportivi la ring, bluza de trening trebuie închisă peste sacou sau 
camașă) și prosop. 
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1. RECOMPENSE 
Recompense pentru fiecare categorie de greutate şi sex, după cum urmează: 

• Sportivii vor fi premiaţi cu diplome şi medalii pentru locurile I, II şi 2 locuri III; 
• Se vor acorda Trofee pentru clasamentul general la: copii (jun II și III) 
• Premii pentru cel mai bun sportiv copil (jun II si III ) 

 
2. CONTROL DOPING 
Federaţia Română de Taekwon-do ITF solicită antrenorilor să se prezinte cu sportivii la 

control doping conform solicitărilor ANAD. În cazul depistării pozitive, sportivul sau clubul la 
care este legitimat va fi obligat să suporte costul investigaţiilor medicale. Cazul sportivului 
depistat pozitiv la controlul doping va fi dezbătut în cadrul Comisiei de Disciplină a F.R.TKD ITF 
şi sancţionat în conformitate cu statutul precum şi cu regulamentele interne şi internaţionale în 
vigoare în materie de doping. 

 
3. CAZAREA SPORTIVILOR - se va face în locațiile pe care le doriți dumneavoastră. 

 
5. ALTE INFORMAȚII 
La festivitatea de premiere este obligatorie purtarea de încălțăminte sport și 

dobok/trening de către sportivi (nu se acceptă premierea în alt echipament). 
 
 

 
 

Programul de concurs va fi postat pe site și comunicat cluburilor cel mai târziu în data de 
05.03.2020, după finalizarea înscrierilor. 

 
 
                      Organizator, 

     ACS LUPII DEVA                                                       Director de Concurs,                
         Bumbu Mihai – 1 Dan                                                          Ciprian Banea - 5 Dan 
    
 

Președinte FRTKD ITF,                     Secretar General FRTKD ITF,           
                      Cosmin Oprescu – 3 Dan                     Mihai Hondru – 6  Dan 

 
 

 

E. PROGRAM 

D. ALTELE 


