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REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI 
FUNCȚIONARE (R.O.I.F.) 

al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE TAEKWON-DO I.T.F. 
afiliată la International Taekwon-do Federation (I.T.F.) și la All Europe Taekwon-do Federation (A.E.T.F.) 

 

ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE CONDUCERII FEDERAŢIEI, 
COLEGIILOR ȘI COMISIILOR CENTRALE 

 
 Art. 1. Președintele Federației 

a) reprezintă federația în fața organelor de stat, a forurilor similare din alte țări, inclusiv în fața Federației 
Internaționale de Taekwon-do și a Federației Europene de Taekwon-do; 

b) poate emite decizii și sancțiuni; 
c) semnează principalele materiale elaborate de către Federație și ordinele de deplasare în străinătate; 
d) aprobă organizarea de competiții, stagii și alte activități sportive, cât și participarea lotului național 

sau a asociațiilor și cluburilor la asemenea manifestări internaționale, cu acordul reprezentantului 
oficial al I.T.F. în România în conformitate cu regulamentele A.E.T.F. și I.T.F.; 

e) urmărește îndeplinirea atribuțiilor, sarcinilor și hotărârilor Biroului Federal; 
f) asigură, prin intermediul colegiilor și comisiilor federației, organizarea acțiunilor prevăzute în 

calendarul intern și internațional al federației; 
g) asigură și urmărește, împreună cu membrii Biroului Federal, acțiunile comisiilor și colegiilor și 

organizează controlul și îndrumarea lor; 
h) primește corespondența federației; 
i) în lipsa președintelui, secretarul general va prelua automat atribuțiile acestuia; 
j) conduce și coordonează activitatea Biroului Federal și răspunde de activitatea federației, având rol 

executiv. 
 
 Art. 2. Secretarul General 

a) este direct subordonat președintelui federației; 
b) în lipsa președintelui federației, secretarul general va îndeplini atribuțiile acestuia; 
c) are aceleași atribuții cu președintele federației; 
d) în lipsa președintelui și a secretarului general, unul dintre aceștia va desemna persoana (sau 

persoanele) din Biroul Federal care va (vor) prelua atribuțiile președintelui și implicit ale secretarului 
general. 

e) ajută la întocmirea actelor și situațiilor necesare în buna desfășurare a activității federației. 
 
 Art. 3. Vicepreședinții federației 

a) vicepreședinții sunt direct subordonați președintelui federației și secretarului general; 
b) în lipsa președintelui și a secretarului general se va proceda conform Art. 2; 
c) coordonează activitatea comisiilor, colegiilor, acțiunilor federației, etc și răspund de îndeplinirea 

activităților; 
d) vor prezenta proiecte de dezvoltare în localitățile unde Taekwon-do I.T.F. este slab dezvoltat sau nu 

există și vor acționa în acest sens.



Pagina 2 din 13 

 

 

  
 Art. 4. Secretarul Federal 

a) urmărește îndeplinirea planului de muncă și a hotărârilor Biroului Federal; 
b) este subordonat direct președintelui federației și secretarului general; 
c) asigură îndeplinirea operativă a sarcinilor curente în baza regulamentelor în vigoare, informând în 

acest sens președintele și Biroul Federal; 
d) pregătește ordinea de zi a ședințelor Biroului Federal în urma consultării cu președintele și secretarul 

general și ajută la elaborarea materialelor care urmează a fi prezentate; 
e) asigură, prin comisiile și colegiile centrale și județene de stil, organizarea acțiunilor prevăzute în 

calendarul intern și internațional al federației; 
f) asigură, împreună cu membrii Biroului Federal, controlul și îndrumarea muncii comisiilor și 

colegiilor centrale și organizează munca de control și îndrumare a comisiilor, sub îndrumarea 
președintelui federației și al secretarului general; 

g) informează președintele, în timp util, de corespondența primită; 
h) pregătește împreună cu comisiile și colegiile centrale și supun spre aprobare Biroului Federal 

propuneri referitoare la planurile de muncă; 
i) răspunde de problemele tehnice și de secretariat la acțiunile întreprinse de federație; 
j) îndeplinește alte activități care îi sunt repartizate de către conducerea federației. 

 
 Art. 5. Contabilul 

a) va ține toate evidențele contabile, la zi, ale federației; 
b) va răspunde de aceste evidențe în fața organelor abilitate; 
c) orice alte activități în domeniu; 
d) poate fi salariat al federației, cu contract de muncă, contract de prestări servicii, sau poate fi plătit 

pentru acțiunile pe care le efectuează, în condițiile legii. 
e) elaborează toate materialele prevăzute prin contractul federației cu M.S.-ul și le prezintă la termenele 

stabilite; 
f) răspunde direct de situațiile economico-financiare ale federației. 

 
 Art. 6. Managerul (dacă există) 

a) se va ocupa de relațiile federației cu persoane fizice și juridice care ar putea ajuta federația în acțiunile 
sale; 

b) se va ocupa de obținerea unor sponsorizări care să ducă la reușita activităților federației, atât pe plan 
național cât și internațional; 

c) se va ocupa de orice alte activități care îi vor fi atribuite de către conducerea federației, în domeniu; 
d) vine cu propuneri și proiecte de dezvoltare care vor fi aprobate în ședințele de Birou Federal. 

 
 Art. 7. Antrenorii lotului național 

a) sunt propuși și validați de către Biroul Federal; 
b) răspund nemijlocit de activitatea de performanță la nivel internațional; 
c) trebuie să fie cadre tehnice cu înaltă calificare și experiență, răspund de elaborarea sistemului de 

cerințe, norme și baremuri metodice specifice stilului și urmăresc aplicarea lor; 
d) trebuie să existe cel puțin doi antrenori de lot național pentru seniori și doi pentru juniori (maxim 4 

pentru seniori și 4 pentru juniori), specializați pe probe de competiție, care vor fi coordonați de către 
câte un antrenor principal. 
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 Art. 8. Colegiul central al antrenorilor 
a) este condus de către unul dintre antrenorii cei mai specializați din cadrul federației care este și 

membru al Biroului Federal și desemnat de către acesta și va avea funcția de director al colegiului; 
b) analizează modul de desfășurare al competițiilor, precum și comportarea sportivilor în întâlnirile 

naționale și internaționale și informează Biroul Federal asupra concluziilor și măsurilor care se 
impun; 

c) execută controlul asupra muncii antrenorilor și instructorilor, face propuneri de promovare, 
recompensare sau retrogradare, în funcție de munca depusă a acestora; 

d) colaborează cu celelalte comisii și colegii centrale în elaborarea diferitelor documente și în realizarea 
acțiunilor; 

e) studiază literatura de specialitate și informează antrenorii cu noutățile apărute pe plan național și 
internațional; 

f) ține legătura cu Centrul de Cercetări pentru Știința Sportului și cu Centrele de Medicină Sportivă 
pentru elaborarea unor studii și valorificarea cercetărilor, datelor statistice și rezolvarea unor 
probleme cu caracter metodic în vederea obținerii unor rezultate cât mai valoroase ale sportivilor; 

g) se ocupă de organizarea activității de instruire. 
 
 Art. 9. Colegiul central al arbitrilor 

a) organizează cursuri pentru formarea și perfecționarea arbitrilor, examene pentru promovarea 
acestora, propune Biroului Federal acordarea de categorii de clasificare (zonal, categoria a III-a, a II-
a și categoria I), retrogradare sau radiere a unor arbitri și este condus de directorul colegiului; 

b) directorul colegiului central al arbitrilor trebuie să fie arbitru internațional; 
c) directorul colegiului de arbitri este obligat să participe la seminare internaționale de arbitraj pentru a 

fi la curent cu toate noutățile apărute; 
d) propune nominal, Biroului Federal, arbitrii care vor participa la seminare internaționale de arbitraj, 

numai dintre arbitrii naționali categoria I și posesori ai centurii negre 2 Dan (minim); 
e) ține evidența tuturor arbitrilor din țară, pe grade și categorii de clasificare; 
f) adoptă Regulamentul de arbitraj în concordanță cu Regulamentul internațional și se ocupă de 

rezolvarea contestațiilor privind interpretarea regulamentului; 
g) deleagă arbitri la acțiunile interne și internaționale organizate de către federație sau de către 

organizațiile internaționale, propune Biroului Federal arbitrii internaționali care să fie invitați pentru 
arbitrarea concursurilor naționale și internaționale în concordanță cu cerințele regulamentelor 
internaționale și / sau ale organizatorilor; 

h) propune taxa pentru contestații înaintea oricărei competiții desfășurate în țară; 
i) propune sancțiuni pentru arbitrii și sportivii care nu se comportă regulamentar în cadrul competițiilor; 
j) orice referat al acestui colegiu va fi semnat de către directorul colegiului și va fi prezentat Biroului 

Federal pentru a fi pus în aplicare; 
k) directorul colegiului răspunde personal pentru orice act semnat de el. 

 
 Art. 10. Comisia de Evidență și Înscriere 

a) elaborează calendarul competițional anual, protocoale, programele competițiilor organizate și le 
supune spre aprobare Biroului Federal, asigură pregătirea și organizarea în condiții optime a acestora, 
îndrumă comisiile județene de stil în alcătuirea programelor proprii, etc; 

b) desemnează observatori la fazele județene sau zonale ale campionatelor naționale (acolo unde este 
nevoie); 

c) urmărește desfășurarea concursurilor interne, analizează măsura în care se rezolvă scopurile propuse, 
lipsurile și deficiențele și propune măsuri de îmbunătățire a regulamentului de desfășurare; 

d) verifică măsura în care sunt îndeplinite condițiile de afiliere a unor secții noi, face propuneri pentru 
aprobarea sau respingerea lor, ține evidența secțiilor și unităților sportive aflate în cadrul federației; 
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e) primește, pe baza Regulamentului de transferuri, propuneri la termenele stabilite pentru admiterea 
sau respingerea lor, ține evidența cererilor și hotărârilor de transfer; 

f) ține evidența rezultatelor competițiilor din țară și a Campionatelor Naționale pe ani, probe și pe 
categorii; 

g) face propuneri pentru acordarea de grade de clasificare a sportivilor și ține evidența sportivilor 
clasificați. 

 
 Art. 11. Comisia de disciplină 

a) va fi condusă de (directorul comisiei) una din persoanele care au un comportament decent și capabilă 
să fie obiectivă în luarea deciziilor asupra reclamațiilor disciplinare; 

b) judecă abaterile de la disciplina sportivă și de la regulamente, săvârșite de către sportivi, instructori, 
antrenori, arbitri, conducători de unități sportive și face propuneri de sancționare către Biroul Federal 
împreună cu care stabilesc sancțiunea potrivită în fiecare caz; 

c) sancțiunile devin valabile din momentul în care sunt aprobate de Biroului Federal; 
d) nu poate lua și aplica singură sancțiuni; 
e) ține evidența sancționărilor și a hotărârilor luate; 
f) la nevoie, se va face apel la juristul federației. 

 
 Art. 12. Comisia de apel 

a) judecă apelurile organizațiilor afiliate la federație împotriva hotărârilor pronunțate de colegiile și 
comisiile centrale ale federației; 

b) este formată dintr-un președinte (juristul federației) și doi sau patru membri validați de către Biroul 
Federal; 

c) poate hotărî aplicarea oricărei sancțiuni prevăzute de statut sau regulament, cu excepția excluderii 
din activitatea sportivă (excluderea din activitatea sportivă poate fi hotărâtă numai de către Biroul 
Federal); 

d) hotărârile comisiei sunt executorii; 
e) hotărârile comisiei de apel pot fi revizuite de către Biroul Federal pe baza unor probe noi, hotărârea 

Biroului Federal fiind definitivă; 
f) din Comisia de apel nu pot face parte reprezentanți ai clubului sau ai organelor federației care au 

cerut sancțiunea. 
 
 Art. 13. Colegiul centurilor negre 

a) este condus de către reprezentantul Federației Internaționale de Taekwon-do; 
b) este alcătuit din antrenori și instructori conform prevederilor componenței colegiului care apare spre 

finalul prezentului regulament; 
c) poate propune normele metodologice, programele de examinare sau orice modificări pe care le 

consideră necesare Comisiei Tehnice care le va analiza și valida, sau nu; 
d) pentru a uniformiza nivelul de pregătire al sportivilor, în funcție de grade, examinările vor fi făcute 

în baza acestor norme și programe de către toate secțiile afiliate ale FRTKD I.T.F. 
 
 Art. 14. Comisia Tehnică 

a) este formată din persoane care dețin cele mai mari grade în Taekwon-do I.T.F. (minim 3, maxim 5 
persoane) și sunt instructori internaționali; 

b) stabilește orice fel de modificări în cadrul tehnicii de Taekwon-do I.T.F., în conformitate cu cerințele 
A.E.T.F. și I.T.F.; 

c) va susține stagiile naționale ale federației unde va prezenta tehnica de Taekwon-do I.T.F.; 
d) este organul federației care propune omologarea gradelor decernate, în Taekwon-do I.T.F., către 

Federația Internațională; 
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e) este Comisia de Examinare a gradelor din FRTKD I.T.F. 
 
 Art. 15. Juristul 

a) informează președintele și Biroul Federal asupra tuturor actelor normative, legi, decrete, ordine, etc. 
care privesc activitatea federației; 

b) poate propune modificări pe care le crede necesare, la regulamentele federației, în vederea optimizării 
activității acesteia. 

c) face parte din comisia de apel, a federației, pe care o conduce și o supervizează; 
d) avizează contractele de orice natură în care este implicată federația sau vreun membru al acesteia 

(dacă este cazul); 
e) poate fi salariat al federației, cu contract de muncă, contract de prestări servicii, sau poate fi plătit 

pentru acțiunile pe care le efectuează, în condițiile legii și după posibilitățile financiare ale federației. 
 
 Art. 16. Secțiile pentru practicarea Taekwon-do-ului 

a) se pot organiza în cadrul cluburilor, centre sau școli de inițiere în artele marțiale. 
b) Orice secție de Taekwon-do I.T.F. în care se dorește practicarea acestui stil este obligată să-și 

oficializeze existența prin afilierea la Federația Română de Taekwon-do I.T.F. Numai secțiile afiliate 
și cu toate datoriile achitate la timp au drept de participare la competițiile sportive și la orice altă 
activitate a federației. 

c) să respecte condițiile de afiliere ale federației și să depună documentațiile de afiliere conform 
prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69, cu actele cluburilor actualizate „la zi” conform 
legii; 

d) participarea la orice tip de competiție sau activitate de acest gen, fără a cere aprobarea federației, va 
duce la sancțiuni împotriva secțiilor și / sau sportivilor respectivi; 

e) pentru ca o secție sau unitate sportivă să poată fi afiliată trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
f) să aibă cel puțin un antrenor angajat sau un instructor atestat de către Federația Română de Taekwon-

do I.T.F. sau de către M.S., S.N.A., practicant de Taekwon-do I.T.F., posesor al centurii negre minim 
2 Dan, grad acordat de către Federația Internațională la care FRTKD ITF este afiliată, care să 
răspundă de conducerea și organizarea procesului de instruire și antrenament; 

g) Antrenorul / instructorul menționat la punctul anterior nu poate reprezenta spre afiliere decât un 
singur club. 

h) Antrenorul / instructorul care dorește să-și afilieze clubul la FRTKD ITF, trebuie sa formuleze în 
nume propriu, anterior formulării cererii de afiliere a clubului la federație, o cerere de avizare către 
Comisia Tehnică a FRTKD. Avizarea constă în susținerea unui examen scris din tematica 
„Enciclopedia Taekwon-do” și o probă practică, urmând ca pe baza rezultatului obținut sa fie acordat 
avizul „Admis” / „Respins” în vederea afilierii. 

i) să aibă o sală corespunzătoare sau contract pentru folosirea unei baze sportive în care să se desfășoare 
antrenamentele; 

j) să funcționeze pe baze legale, să aibă birou de conducere a secției sau unității sportive și să fie 
înregistrată la Direcția Județeană pentru Sport, fiind posesoare a Avizului de Funcționare, a 
Certificatului de Identitate Sportivă și a celui de funcționare din partea M.S.; 

k) să plătească taxa de afiliere și toate celelalte taxe anuale stabilite de către conducerea federației; 
l) să-și legitimeze toți sportivii înscriși în cadrul clubului, în maxim 1 lună de la data înscrierii în club;  
m) în cazul în care un club / asociație sportivă sau sportivii clubului / asociației sportive, nu respectă 

statutul și regulamentele federației, condițiile din cererea de afiliere, condițiile impuse de către 
invitația la concurs care este actul oficial și reprezintă regulamentul de organizare al competiției, nu 
are toate datoriile către federație achitate în timpul menționat în actele specificate, acest club / 
asociație sportivă sau sportivii clubului / asociației sportive nu are / au dreptul să fie înscris(-ă) / 
înscriși în concurs. Aceste cerințe sunt valabile pentru toate acțiunile pe care federația le organizează. 
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n) conducătorii secțiilor, cluburilor sunt obligați să răspundă adreselor federației, M.S., A.N.A.D. în 
timpul solicitat. În cazul în care răspunsul nu este trimis în timp, unitățile sportive, conducătorii de 
cluburi, instructorii, antrenorii, arbitrii, etc vor fi supuși discuției în ședințele de Biroului Federal și 
vor fi sancționați după caz. 

 
 Art. 17. Delegații secțiilor și unităților sportive 

a) pentru reprezentarea sau susținerea intereselor secției, clubului, unității sportive în fața federației, 
diferitelor foruri, fiecare secție sau unitate sportivă își va numi un delegat prin împuternicire 
notarială, doar în cazul în care acesta nu este prevăzut prin statut sau print-un alt act oficial al 
organizației respective. 
 

 Art. 18. Controlul activității secțiilor și unităților sportive 
a) secțiile și unitățile sportive de Taekwon-do vor fi sprijinite, îndrumate și controlate în activitatea lor, 

de către Federația Română de Taekwon-do I.T.F., comisiile sau Asociațiile Județene de Taekwon-
do I.T.F. din cadrul Direcțiilor Județene pentru Sport și de organele abilitate ale Ministerului 
Sportului. 

 
 Art. 19. Despre sportivii și membrii unităților sportive de Taekwon-do ITF 

a) poate face parte dintr-o secție de Taekwon-do ITF sportivul sau membrul legitimat și cu viza anuală 
a federației și vizele medicale anuale, care are acordul instructorului sau al antrenorului cu care va 
lucra, care are achitate taxele către club și federație la timp și își asumă obligația de a participa cu 
regularitate la antrenamentele și acțiunile secției și să respecte codul etic al practicantului de arte 
marțiale. 

b) pentru a putea avea o evidență bună a sportivilor, secțiile de Taekwon-do ITF își vor face legitimările 
și plata vizelor anuale către Federația Română de Taekwon-do I.T.F., odată cu înscrierea în club, sau 
în maxim 30 de zile de la acea dată. 

c) la activitățile sportive naționale sau internaționale pot participa numai sportivii legitimați la o secție 
sau unitate sportivă de Taekwon-do ITF, care dispun de legitimația sportivă a federației, care au 
dovada achitării vizei anuale de sportiv în vigoare, fiind în posesia unei vize medicale de aptitudine 
sportivă. 

d) la activitățile sportive naționale sau internaționale (concursuri, stagii de pregătire, cursuri pentru 
antrenori și / sau arbitraj, etc), pot participa numai cluburile / asociațiile sportive și / sau sportivii 
legitimați la o secție sau unitate sportivă de Taekwon-do ITF care nu au datorii la FRTKD ITF și au 
toate taxele și sumele datorate achitate înainte de înscrierea la activitatea respectivă. 

e) pentru participarea la activitățile sportive internaționale, inclusiv la cele online, (concursuri, stagii 
de pregătire, cursuri pentru antrenori și / sau arbitraj, etc), membrii FRTKD I.T.F. (cluburi / asociații 
sportive, sportivi, antrenori, arbitri, oficiali) trebuie să obțină aprobarea Biroului Federal. 

f) membrilor FRTKD ITF le este interzisă participarea fără acordul Biroului Federal la alte activități de 
Taekwon-do ITF decât cele organizate de FRTKD ITF, A.E.T.F. și I.T.F. (la care FRTKD ITF este 
afiliată). 

g) membrii FRTKD ITF nu pot reprezenta un club din altă țară sau naționala altei țări la activitățile 
sportive internaționale (concursuri, stagii de pregătire, cursuri pentru antrenori și / sau arbitraj, etc) 
organizate de A.E.T.F. și I.T.F., fără aprobarea Biroului Federal. Nerespectarea acestei prevederi 
poate duce până la excluderea din FRTKD ITF a membrului cât și a clubului din care acesta face 
parte. 

h) sportivii practicanți de Taekwon-do I.T.F. sunt împărțiți în următoarele categorii (de vârstă): 
1) seniori - sportivi și sportive care au peste 18 ani, 
2) juniori I - sportivi și sportive între 14 ani împliniți și 18 ani, 
3) juniori II - sportivi și sportive între 12 și 14 ani, 
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4) juniori III - sportivi și sportive între 6 și 12 ani. 
i) categoriile de greutate pentru fiecare grupă de vârstă vor fi prevăzute în Regulamentul de Competiție 

și Arbitraj. 
j) În cazul noilor cluburi afiliate, examinările în cadrul clubului, pentru o perioada de 1 an de zile trebuie 

să fie realizate doar sub directa supraveghere a unui membru al Comisiei Tehnice sau a unui alt 
instructor al FRTKD, posesor al gradului de minim 4 Dan. 

 
 Art. 20. Legitimări 

a) Pentru a putea participa la antrenamente, competiții locale și competiții oficiale, sportivii trebuie să 
fie legitimați cu un card de legitimare tip emis de Federația Română de Taekwon-do I.T.F. 

b) Antrenorii / instructorii trebuie să fie și ei legitimați și să aibă licența de antrenor / instructor și viza 
anuală de antrenor / instructor. Pentru a figura ca instructori sau antrenori în cadrul federației, 
doritorii trebuie să îndeplinească cerințele respective din Regulamentul de funcționare al Comisiei 
Tehnice și să fie în posesia cardului de instructor / antrenor emis de Federația Română de Taekwon-
do I.T.F. 

c) Arbitrii trebuie să fie legitimați și să fi fost omologați ca arbitri, pe diferite categorii, de către 
Federația Română de Taekwon-do I.T.F. Aceștia trebuie să aibă achitată taxa anuală de arbitru, 
înaintea primei competiții din fiecare an. 

d) Pentru legitimarea sportivilor se va proceda în felul următor: 
1) Antrenorul / instructorul clubului va crea o nouă înregistrare în sistemul online al FRTKD cu 

datele sportivului (-ei): nume și prenume complete, data nașterii, sex, așa cum rezultă ele din 
documentul de identitate al persoanei (certificat de naștere sau pașaport pentru cei sub 14 ani, 
carte de identitate / pașaport pentru persoanele de la 14 ani în sus). Această acțiune ține loc 
de cerere de legitimare. 

2) Antrenorul / instructorul clubului va urca în sistemul online al FRTKD o poză recentă (tip 
buletin sau pașaport) cu portretul persoanei care se legitimează, nu mai târziu de 30 zile de la 
data creării înregistrării în sistem. 

3) Antrenorul / instructorul clubului va urca în sistem (dacă este posibil) sau va trimite la 
secretariatul federației pe adresa de email secretary@taekwondo-itf.ro, nu mai târziu de 30 
zile de la data creării înregistrării, următoarele documente: 

i. copie lizibilă după documentul de identitate în vigoare al persoanei pentru a fi validată 
de secretariat, precum și dovada plății în contul FRTKD a taxei de legitimare; 

ii. formularul de Acord privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), semnat 
de către sportivul(-a) major(-ă) sau de către reprezentantul legal al sportivului(-ei) 
minor(-e) (fie părinte, fie tutore legal). Federația nu are competența și nu poate 
verifica dacă persoana care semnează în locul unui(-ei) sportiv(-e) minor(-e) are 
calitatea de reprezentant legal, acesta revenind în sarcina antrenorului / instructorului 
care solicită legitimarea sportivului(-ei). 

4) Dacă în termen de 30 de zile de crearea în sistemul online a înregistrării cu datele persoanei 
care se legitimează antrenorul / instructorul nu furnizează documentele necesare, fotografia 
și dovada plății taxei de legitimare, solicitarea se consideră abandonată și federația va șterge 
definitiv datele introduse în sistem în legătură cu persoana respectivă, fără nici o altă 
formalitate sau informare prealabilă. 

5) După îndeplinirea tuturor pașilor de mai sus, secretariatul validează sportivul în sistem și 
emite cardul de legitimare în format electronic și fizic în maxim 2 zile lucrătoare. Până la 
înmânarea cardului de legitimare în format fizic, cu ocazia primului eveniment organizat de 
FRTKD, cardul în format electronic descărcabil din sistemul online are aceeași valoare ca cel 
în format fizic și demonstrează că sportivul este legitimat.  

e) Un sportiv, instructor / antrenor sau arbitru poate fi legitimat numai la o singură unitate sportivă.  

mailto:secretary@taekwondo-itf.ro
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f) Antrenorul / instructorul are obligația să se asigure că sportivii pe care îi înscrie la evenimentele 
federației (stagii, competiții) sunt apți din punct de vedere fizic și sunt în posesia unei vize medicale 
sportive în vigoare pentru efort fizic. Federația și organizatorul evenimentului nu pot verifica, nu au 
competența și nu își asumă nici o responsabilitate în legătură cu aptitudinea pentru efort, din punct 
de vedere medical, a sportivului (-ei). 

g) Comisia de Înscriere și Evidență sau arbitrii delegați să conducă competițiile oficiale va / vor verifica, 
la înscrierea sportivilor în competiție, cardul de legitimare al fiecărui sportiv, viza anuală a federației 
(în sistemul online), fără de care nu va / vor permite acestora participarea în competiție. 
 

 Art. 21. Transferări 
a) transferul sportivilor de la o unitate sportivă la alta se face cu aprobarea federației, clubului / asociației 

din care face parte și înscrisă în cardul de legitimare, pe baza acordului scris al antrenorului sau 
instructorului de la unitatea sportivă (club / asociație sportivă) de la care pleacă sportivul și al 
antrenorului sau instructorului de la unitatea sportivă (club / asociație sportivă) la care solicită să 
activeze, semnătura sportivului și plata taxei de transfer către federație și / sau cluburile implicate. 

b) taxele de transfer se stabilesc de către conducătorii celor două unități sau de către membrii ai acestor 
unități autorizați să facă aceasta. Taxa de transfer care va fi achitată federației este stabilită de către 
Biroul Federal, anual și va fi prevăzută în sistemul de taxe al federației. 

c) sportivul care solicită transfer nu trebuie să aibă datorii către unitatea sportivă (club / asociație 
sportivă) de la care pleacă. 
 

 Art. 22. Clasificarea sportivilor, antrenorilor și instructorilor (centurile negre) 
a) clasificarea sportivilor se face conform Regulamentului de Clasificare. 
b) clasificarea antrenorilor, instructorilor și arbitrilor se face numai cu aprobarea Biroului Federal, 

conform regulamentelor naționale și internaționale. 
c) acordarea de grade (omologarea) în Taekwon-do I.T.F. se va face de cel puțin două ori pe an de către 

un instructor internațional al F.R.TKD. I.T.F., după absolvirea examenelor cu comisiile de examinare, 
pe baza datelor prezentate de acestea. Examenele vor avea loc cu respectarea reglementărilor I.T.F. și 
F.R. TKD. I.T.F. 
 

 Art. 23. Lotul național 
a) Prin lot național se înțelege grupul celor mai buni sportivi care sunt selecționați în lotul reprezentativ 

al țării. 
b) Din Lotul Național al României pot face parte doar sportivii care au cetățenie română. 
c) Antrenorii de Lot Național reprezintă forul în măsură să propună componența lotului național, Biroul 

Federal definitivează și aprobă componența lotului pentru fiecare acțiune internațională. 
d) Membrii lotului național au următoarele drepturi: 

1) să fie selecționați în echipa reprezentativă; 
2) să beneficieze de pregătire centralizată organizată conform planurilor de pregătire; 
3) să li se asigure, în limita posibilităților, o parte din necesarul financiar necesar pregătirilor 

centralizate și deplasărilor la campionate internaționale oficiale, primordial celor mai valoroși 
sportivi și cu cele mai bune rezultate internaționale; 

4) să fie premiați pentru rezultatele obținute; 
5) să fie propuși pentru clasificările meritorii de: MAEŞTRI sau MAEŞTRI EMERIŢI AI 

SPORTULUI în funcție de rezultatele obținute și în concordanță cu regulamentele M.S. 
e) Membrii lotului național au datoria: 

1) de a lupta cu abnegație în competițiile internaționale pentru obținerea victoriei; 
2) să respecte programul de pregătire propus; 
3) să fie exemplu de disciplină și siguranță în pregătirea sportivă; 
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4) să obțină rezultate de valoare în cadrul competițiilor naționale și internaționale; 
5) să respecte și să participe la programul de pregătire și cel competițional stabilit de antrenorii 

de lot. Sportivul are obligația să se prezinte la pregătire de Lot Național în vârf de formă 
tehnico-tactic; 

6) să colaboreze cu antrenorii de lot pentru o bună desfășurare a activității de performanță, să 
respecte termenele limită la convocări și să aibă o atitudine / comportament de fair play în 
timpul tuturor evenimentelor la care participă. Sportivul va participa la toate probele care a 
fost convocat, individual sau echipă; 

7) să participe la toate competițiile FRTKD ITF la care s-a calificat sau a fost convocat. 
Calificarea sportivului la acțiunile de obiectiv ale FRTKD ITF se va face în urma criteriilor 
de selecție, iar convocarea sportivului la acțiunile organizate de FRTKD ITF se va face 
conform regulamentelor; 

8) să participe la toate probele individual sau echipă pentru care a fost selecționat, la nivelul cel 
mai înalt al pregătirii și abilitaților sale sportive; 

9) să mențină un mod de viață sănătos și să participe la testările fizice, testările medicale, controlul 
antidoping, stagiile și cantonamentele de pregătire centralizată; 

10) să păstreze echipamentele sportive care îi sunt puse la dispoziție de FRTKD ITF spre 
folosință și, după caz, să le predea FRTKD ITF după terminarea contractului (trening, 
protecții, dobok, etc). Sportivul se obligă să folosească echipamentul, materialele, în care are 
loc procesul de instruire, numai în scopul pentru care acestea sunt destinate și să respecte toate 
instrucțiunile de folosire, scrise sau verbale, date de oficiali sau antrenori; 

11) să poarte cu respect echipamentul de reprezentare al echipei naționale la competițiile oficiale 
ale FRTKD ITF sau de fiecare data când îi este solicitat să reprezinte România; 

12) să participe dacă este solicitat la acțiunile FRTKD ITF sau la diferite activități de marketing 
și publicitate în măsura în care programul de pregătire și cel competițional îi permite acest 
lucru; 

13) să respecte statutele, regulamentele și hotărârile FRTKD ITF; 
14) să nu aducă prejudicii FRTKD ITF sau imaginii sportului prin comportamentul sau 

declarațiile sale; 
15) sportivii majori (peste 18 ani), semnează pe propria răspundere că sunt apți din punct de 

vedere medical în vederea participării la pregătirea de lot și activitatea competițională 
internațională. Sportivii vor avea asigurare medicală pentru sportivi pentru competițiile 
internaționale; 

16) pentru sportivii minori (14-18 ani), vor semna părinții sau tutorele legal o declarație pe propria 
răspundere (formular tip); 

17) sportivii minori (14-18 ani) au obligația să aibă împuternicire pe unul dintre antrenorii de lot 
național pentru participarea la activitățile internaționale; 

18) sportivii NU consumă ȚIGĂRI sau ALCOOL pe toată durata pregătirii de lot și activitatea 
competițională internațională în care reprezintă FRTKD ITF. 

19) sportivii NU vor participa la alte competiții sportive (kick-boxing, taekwondo WT, fotbal, 
etc.) cu o lună (30 zile) înaintea pregătirii de Lot Național. 

 

 Art. 24. Antrenori și instructori 
a) inițierea și antrenarea în domeniul Taekwon-do-ului I.T.F. se poate face numai de către persoane care 

posedă atestat de antrenor sau instructor confirmat și înregistrat la Federația Română de Taekwon-
do I.T.F, pe baza vizei anuale obținute în cadrul seminarelor tehnice. 

b) formarea, avansarea și calificarea instructorilor și / sau antrenorilor se face prin cursuri organizate de 
către Federația Română de Taekwon-do I.T.F. și / sau de către Școala Națională de Antrenori, în baza 
instrucțiunilor în vigoare. 
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c) Atribuțiile instructorilor și antrenorilor sunt: 
1) conduc nemijlocit procesul instructiv-educativ al grupelor și răspund de rezultatele obținute 

de sportivi; 
2) stabilesc conținutul procesului de instruire și programele de pregătire din cadrul unității 

respective sub îndrumarea specialiștilor din cadrul Federației Române de Taekwon-do I.T.F. 
și asigură îndeplinirea lor; 

3) organizează și conduc acțiunile de înscriere în unitățile sportive respective, a celor ce doresc 
să fie inițiați în practicarea Taekwon-do-ului ITF, precum și acțiunile de selecție a sportivilor 
în scopul asigurării unor efecte cu reale perspective de a obține rezultate de valoare, atât pe 
plan național cât și pe plan internațional; 

4) pregătesc sportivii pentru participarea la competiții, analizează cu sportivii aceste participări, 
stabilesc concluziile și măsurile pentru îmbunătățirea procesului de inițiere și perfecționare 
în practicarea Taekwon-do-ului; 

5) se îngrijesc de asigurarea tuturor condițiilor materiale și de altă natură pentru buna desfășurare 
a procesului de instruire și antrenament; 

6) participă la elaborarea calendarului sportiv și bugetului secției din care face parte; 
7) ține evidența activității secției sau unității sportive în care își desfășoară activitatea, cu privire 

la înscrierea membrilor, participarea la antrenamente, rezultate obținute de sportivi în cadrul 
competițiilor și la orice altă activitate pe care o desfășoară în cadrul procesului de pregătire; 

8) sunt obligați să participe la cursurile de perfecționare organizate de către federație, de două 
ori pe an, conform cerințelor contractului FRTKD ITF cu M.S. 

 
 Art. 25. Despre calitatea de arbitru 

a) Calitatea de arbitru în Taekwon-do poate fi obținută de orice practicant, instructor, antrenor care 
îndeplinește condițiile prevăzute de către regulamentul de arbitraj. Pentru promovarea arbitrilor și 
pentru acumularea de experiență, pot urma cursurile de arbitraj și sportivi care nu au vechimea și 
gradul prevăzut în regulament, iar aceștia vor putea arbitra, supravegheați de către un arbitru oficial, 
la diferite competiții ale federației. 

b) Arbitrul este o persoană oficială, calificată să conducă o competiție. El veghează ca în timpul 
competiției să fie respectate prevederile Regulamentului concursurilor de Taekwon-do I.T.F. și al 
Regulamentului de arbitraj al Federației Române de Taekwon-do I.T.F. care este și Regulamentul 
Federației Internaționale și sancționează, conform prevederilor acestora, orice abatere. 

 
MĂSURI DISCIPLINARE 

 

 Art. 26. Activitatea practicanților de Taekwon-do ITF 
a) Sportivii, instructorii, antrenorii, membrii organelor de conducere a unităților sportive, sau orice alți 

membri ai federației trebuie să se comporte în spiritul cinstei, modestiei și corectitudinii exemplare. 
b) Persoanelor care practică Taekwon-do I.T.F. în unitățile sportive le este interzisă folosirea tehnicilor 

și procedeelor specifice în afara activității sportive și a legitimei apărări. 
c) Cazurile de indisciplină și abaterile de la Statutul și Regulamentele F.R. TKD. I.T.F. săvârșite de 

către cluburi, sportivi, cadre tehnice, echipe, vor fi luate în discuție de către organele abilitate ale 
federației (Comisia de Disciplină, Biroul Federal) și vor fi sancționate după caz, cu: 

1) avertisment (verbal, dar care va fi notificat într-un proces-verbal al Comisiei de disciplină, 
sau în scris clubului din care face parte); 

2) amenzi stabilite, în funcție de gravitatea abaterii, de către Comisia de Disciplină (cu aprobarea 
Biroul Federal) sau a Biroul Federal; 

3) suspendarea temporară sau definitivă a cluburilor, practicanților de a lua parte la competiții, 
sau orice alt fel de acțiuni ale federației, naționale sau internaționale; 
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4) ridicarea temporară sau definitivă a dreptului instructorilor sau antrenorilor de a conduce 
procesul de instruire și antrenament în cadrul secțiilor, cluburilor sau centrelor de pregătire, 
antrenament; 

5) excluderea din cadrul federației sau alte sancțiuni de care este nevoie și care vor fi hotărâte 
de către Biroul Federal. 

d) Constituie contravenție de la reglementările legale, organizarea de centre de instruire sau practicarea 
Taekwon-do-ului I.T.F. fără autorizarea Federației Române de Taekwon-do I.T.F. 

e) Cea mai gravă contravenție constituie folosirea federației de către membrii săi în scopuri politice 
sau acte antisociale, în acest sens federația fiind un organism apolitic care reprezintă interesele 
României în domeniul sportului. 

f) Deosebit de gravă este acțiunea de denigrare a federației, organelor de conducere, personalului din 
conducerea federației, membrilor federației, actelor de violență (fizică sau verbală), tot ceea ce ar 
putea avea repercusiuni asupra federației și membrilor acesteia, fapte care se vor sancționa, de către 
Biroul Federal prin: amenzi, suspendare temporară sau definitivă, excludere sau radiere din cadrul 
federației sau acțiunilor federației. 

g) La stabilirea sancțiunii se va tine seama de cauzele și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost 
săvârșită, gradul de vinovăție, dacă este la prima abatere sau nu, etc. 

h) Sancțiunile de excludere din activitatea de Taekwon-do I.T.F., care atrage după sine retragerea 
atestatului, se vor confirma de către Biroul Federal. 

i) Comisia de Disciplină, în urma sesizărilor de indisciplină ale practicanților de Taekwon-do I.T.F., 
va lua legătura cu martorii incidentelor, cărora le va cere să completeze declarații prin care să se 
lămurească asupra cazului. După această etapă, Comisia de Disciplină se va întruni și va stabili 
sancțiunea conform regulamentului său și va informa clubul din care face parte practicantul și Birou 
Federal asupra sancțiunii luate. 

j) Împotriva sancțiunilor disciplinare aplicate de către Comisia de Disciplină se poate face contestație 
la Biroul Federal în maxim 30 de zile de la data la care a fost stabilită sancțiunea, iar împotriva celor 
aplicate de către Biroul Federal, contestațiile vor fi trimise Comisiei de Apel în termen de 30 de zile. 

k) Până la rezolvarea contestației, sancțiunea rămâne valabilă. 
l) Vor fi respectate prevederile LEGII NR. 4/2008 PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA 

VIOLENŢEI CU OCAZIA COMPETIŢIILOR SPORTIVE și va fi desemnat un responsabil de 
ordine și siguranță, din cadrul federației, care va coordona această activitate. 

m) Orice soluție, inconveniență sau omisiune a acestui Regulament se poate stabili, în cadrul 
Adunărilor Generale sau, în caz de nevoie, în cadrul ședințelor de Birou Federal. 
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Parte integrantă a prezentului regulament sunt componențele colegiilor și comisiilor prevăzute mai 
sus, astfel: 

BIROU FEDERAL, COLEGII ȘI COMISII CENTRALE 
ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE TAEKWON-DO I.T.F. 

 
1. Biroul Federal 

Președinte: Oprescu Cosmin – 4 Dan 
Secretar General: Goron Dan Sorin Constantin – 6 Dan 
Vicepreședinți: Banea Ciprian Toma – 5 Dan 
 Ionicescu Marius – 5 Dan 
Director Tehnic: Mureșan Alexandru – 7 Dan (master) 
Secretar Federal: Popa Nicolae Cristian – 4 Dan 
Membri: Lazurca Alin Romulus – 5 Dan 
 Petre Romeo – 3 Dan 
 Hondru Mihai – 6 Dan 
 Lăscău Ionuț – 3 Dan 
 Matei Alecsandra Cristina – 1 Dan 

 
2. Colegiul Central al Antrenorilor 

Director: Mureșan Alexandru – 7 Dan (master) 
Membri: Antrenorii cluburilor, deținători ai centurilor negre 

 
3. Colegiul Central al Arbitrilor 

Director: Banea Ciprian Toma – 5 Dan, arbitru internațional clasa A (mondial) 
Membri: Fogarassy Tibor – 4 Dan, arbitru internațional clasa A (mondial) 
 Popa Nicolae Cristian – 4 Dan, arbitru internațional clasa A (mondial) 
Membru supleant: Zaharia Alin Doru – 4 Dan, arbitru internațional clasa A (mondial) 

 
4. Comisia Tehnică 

Director: Mureșan Alexandru – 7 Dan (master) 
Membri: Lazurca Alin Romulus – 5 Dan 
 Ionicescu Marius – 5 Dan 

 
5. Comisia de Evidență și Înscriere 

Director: Popa Nicolae Cristian – 4 Dan 
Membri: Banea Ciprian Toma – 5 Dan 
 Gheorghian Eleodor – 4 Dan 

 
6. Comisia de Disciplină 

Director: Gherasim Mircea (av.) – 2 Dan 
Membri: Cărticicău Remus Mihai – 5 Dan 
 Popa Cristinel – 3 Dan 

 
7. Comisia de Apel 

Director: Cunțan Coraliu (av.) 
Membri: Corduneanu Claudia 
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 Gheorghe Movilaru Mirel 
 

8. Comisia de „Taekwon-do Kids” 
Director: Oprescu Cosmin – 4 Dan 
Membri: Meizel Artur Christian – 2 Dan 
 Popa Cristian – 1 Dan 

 
9. Comisia Antidoping 

Director: Miron Sorin – 3 Dan 
Membri: Hondru Mihai – 6 Dan 
 Petre Romeo – 3 Dan 

 
10. Comisia de Combatere a Violenței în Sport 

Director: Zaharia Alin Doru – 4 Dan 
Membri: Popa Cristinel – 3 Dan 
 Plop Pavel Alexandru – 2 Dan 

 
11. Colegiul Centurilor negre 

Director: Mureșan Alexandru – 7 Dan (master) 
Membri: sunt toți conducătorii de cluburi, secții, practicanți de Taekwon-do I.T.F, 

sau reprezentanți ai cluburilor, secțiilor (acolo unde conducătorul de club 
nu este practicant de Taekwon-do I.T.F.) care dețin cel puțin gradul de 1 
Dan. 

 
12. Comisia de Dezvoltare 

Director: Matei Alecsandra Cristina – 1 Dan 
Membri: Petre Romeo – 3 Dan 
 Avenell Gareth Edward – 4 Dan 

 
13. Comisia de Concurs 

Director de concurs: Banea Ciprian Toma – 5 Dan 
Director adjunct de concurs: Matei Alecsandra Cristina – 1 Dan 

 
14. Comisia de „Para – Taekwon-do” 

Director: Mureșan Alexandru – 7 Dan (master) 
Membri: Lazurca Alin Romulus – 5 Dan 
 Ionicescu Marius – 5 Dan 

 
 Prezentul Regulament (R.O.I.F.) conține 26 de articole cuprinse în 13 pagini. 
 Modificat, aprobat în Adunarea Generală și cu intrat în vigoare azi, 
21.01.2023. 
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