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BUCURESTI 
 

KYORUGY  -  SPEED-KICK - POOMSAE 
 

A. INFORMAŢII GENERALE 
 
1.PROMOTOR      
 

Federația Romana de Taekwondo WTF  
Bd. Basarabia, nr. 37-39, Sector 2 
022103, Bucuresti 
Telefon:  021 317 21 45 
Fax: 021 317 21 46 
Email: organizator@taekwondowtf.ro 
Website: www.taekwondowtf.ro 

 
              

2. ORGANIZATOR      
 

Asociația Clubul Sportiv 
Taekwondo Lifestyle  
Strada Câmpia Libertății nr 46, sector 3 
Telefon:  0726.982.500 
Email: tkdlifestyle@yahoo.ro 

 
 
2a. PARTENERI 
 

Divizia Civică Voluntară 
Direcția pentru Tineret și Sport  
Ambasa Coreei de Sud 

 
 
 
 
3. DATA      Sâmbătă 18 februarie 2017 
 
 
4. LOCATIA     Școala Gimnazială Ferdinand 1, Nr 64. 
                                                                 B-dul Gării Obor nr 16, sector 2, București 

     

 

mailto:organizator@taekwondowtf.ro
http://www.taekwondowtf.ro/
mailto:tkdlifestyle@yahoo.ro
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B. REGULAMENT 

 
1. PARTICIPANŢI Structurile sportive cu CIS eliberat de MTS, afiliate la 

Federaţia Română de Taekwondo WTF. 
 
 
2. CATEGORII DE VÂRSTĂ Toate categoriile de greutate, astfel: 

                                                              Copii 2, clasele A si B, masculin şi feminin; 
     Copii 1, clasele A si B, masculin şi feminin; 
    Juniori mici, clasele A si B, masculin şi feminin; 
    Cadeţi, clasele A si B, masculin şi feminin; 

      Juniori, clasele A si B, masculin şi feminin; 
      Seniori, clasele A si B, masculin şi feminin; 
  
        

3. DESFĂŞURARE Competiţia se va desfăşura conform standardelor 
WTF şi ETU și a regulamentelor proprii FR TKD WTF 
aplicate întocmai de către aceasta, pe doua clase 
valorice: Clasa A, sportivi cu minim 4 KUP (centura 
albastră) și Clasa B, sportivi cu minim 8 KUP 
(centura galbenă). 

 
Concursul se va desfăşura în sistem turneu 
eliminatoriu. 
 

 copii 2, copii 1, juniori mici (masculin şi feminin): 
   - preliminarii, semifinale şi finale: 3 runde X 1 minut cu 30 secunde pauză între runde 
 
 cadeți, juniori și seniori ( masculin și feminin): 

 - preliminarii, semifinale şi finale: 3 runde X 2 minute cu 1 minut pauză între runde 
 

              Mențiuni: 
 
 Categoriile de vârstă: seniori, juniori, cadeți și juniori mici clasele valorice  A respectiv B, 

vor lupta cu echipament electronic în sistem eliminatoriu;  
 

 Așa cum a fost precizat și în regulament, la categoriile de vârstă juniori mici, copii 1 sunt 
interzise fără excepție loviturile adresate la nivelul olgul (capului); 
 

 Categoria de vârstă juniori mici clasa A, pot lupta la nivelul olgul (cap) cu condiția de a 
prezenta la cântar ASIGURAREA OBLIGATORIE DE ACCIDENTE odată cu viza de la 
cabinetul de medicină sportivă; 
 

 Sunt eligibili pentru a fi înscriși în concurs sportivi ce dețin: 
 pentru clasa A: minim 4 KUP  (centură albastră) -4 DAN; 
 pentru clasa B: minim 8 KUP (centură galbenă) -5 KUP, 

conform regulamentului WTF. 
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4. ECHIPAMENT 
Fiecare sportiv competitor este obligat să intre în concurs, echipat cu: 
• dobok taekwondo wtf; 
• centură taekwondo wtf, corespunzătoare KUP sau DAN/POOM; 
• vestă de protecţie taekwondo wtf; 
• cască de protecţie taekwondo wtf albă, albastră sau roşie; 
• protecţii tibiale; 
• protecţii cubitale; 
• protecţii genitale; 
• protectii metatarsiene taekwondo wtf; 
• protectii metatarsiene taekwondo electronice DAEDO; 
• mănuşi taekwondo wtf; 
• protecţie dentară. 
 
Notă: 
• Echipamentul fiecărui sportiv va fi verificat la intrarea acestuia în spațiul special destinat 
de către organizatori, de către un arbitru desemnat pentru aceasta, înaintea intrării pe 
suprafața de concurs. 
• Nu se admite ca sportivul, la intrarea pe suprafaţa de concurs să posede obiecte 
metalice de tipul inelelor, lănţişoarelor, cercei sau alte obiecte de podoabă care pot 
accidenta adversarii sau pot incomoda intervenţia medicului în caz de accidentare. 
• Competitorii au obligaţia să se prezinte la suprafaţa de concurs impecabil din punctul 
de vedere al igienei personale. 
• Nerespectarea acestor reglementări duce la descalificarea sportivului în cauză.   

 
 
5. CONTESTAŢII 
În situaţia în care se pot aduce probe evidente (înregistrare video) se pot contesta deciziile 
arbitrilor; 
Aceasta se solicită Consiliului de Arbitraj prin completarea unui formular tip (contestaţie) 
şi achitarea contravalorii acesteia de 100 lei. Aceasta se poate face numai de către 
conducătorul delegaţiei, antrenorul, sau instructorul echipei. 
Indiferent de concluziile comisiei ce va fi desemnată să judece contestaţia, contravaloarea 
nu este returnabilă şi nu se pot emite pretenţii de nici o natură din partea contestatarului. 
Nu sunt admise decât contestatiile conform procedurii video-replay. 
 
 
6. CÂNTARUL 
Cântărirea oficială a sportivilor se va face Vineri, 24 Iunie 2016 pentru cluburile care 
sosesc sau care sunt din Bucuresti si Sambata 25 Iunie 2016, începând cu orele 7.00 in 
dimineata competitiei, dar nu mai tarziu de ora 08:00 pentru toate categoriile de greutate. 
 
Nu se admite depăşirea categoriei de greutate pentru care sportivii au fost înscrişi în 
concurs. 
 
După expirarea datei de înscriere în concurs a sportivilor (vezi pct. C.3) nu se vor face în 
nici un fel modificări la categoriile de greutate la care aceştia au fost înscrişi. 
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NOTĂ: 
1. Conform reglementărilor pe anul 2016 vă reamintim că pentru buna desfăşurare a 

înscrierii sportivilor aceștia trebuie să existe în baza de date TAEKWONDORANKING. 
2. Cantarul se va realiza in ordinea sosirii la concurs si inscrierea pe lista de 

asteptare. 
 
 
7.CATEGORII DE GREUTATE la KYORUGI pentru ambele clase valorice (A si B) 
 

• COPII 2 (6 – 7 ani)  

• Masculin • Feminin 

Nu mai mult de 25 kg (-25 kg) nu mai mult de 25 kg (-25 kg) 

peste 25 de kg (+25 kg) peste 25 de kg (+25 kg) 

• COPII 1 (8 – 9 ani)  

• Masculin • Feminin 

Nu mai mult de 25 kg (-25 kg) nu mai mult de 25 kg (-25 kg) 

peste 25 kg fără a depăşi 30 kg (-30 kg) Peste 25 kg fără a depăşi 30 kg (-30 kg) 

peste 30 kg fără a depăşi 35 kg (-35 kg) Peste 30 de kg (+30kg) 

peste 35 de kg (+35 kg) - 

• JUNIORI MICI (10 – 11 ani)  

• Masculin • Feminin 

• Nu mai mult de 30 kg (-30 kg) • nu mai mult de 30 kg (-30 kg) 

• peste  30 de kg fără a depăşi 35 kg (-35 kg) • peste  30 de kg fără a depăşi 35 kg (-35 kg) 

• peste  35 de kg fără a depăşi 40 kg (-40 kg) • peste  35 de kg fără a depăşi 40 kg (-40 kg) 

• peste 40 de kg (+40 kg) • peste 40 de kg (+40 kg) 

• CADEŢI   

• Masculin • Feminin 

Nu mai mult de 33 kg (-33 kg) nu mai mult de 29 kg (-29 kg) 

peste 33 de kg fără a depăşi 37 kg (-37 kg) Peste 29 de kg fără a depăşi 33 kg (-33 kg) 

peste 37 de kg fără a depăşi 41 kg (-41 kg) Peste 33 de kg fără a depăşi 37 kg (-37 kg) 

peste 41 de kg fără a depăşi 45 kg (-45 kg) Peste 37 de kg fără a depăşi 41 kg (-41 kg) 

peste 45 de kg fără a depăşi 49 kg (-49 kg) Peste 41 de kg fără a depăşi 44 kg (-44 kg) 

peste 49 de kg fără a depăşi 53 kg (-53 kg) Peste 44 de kg fără a depăşi 47 kg (-47 kg) 

peste 53 de kg fără a depăşi 57 kg (-57 kg) Peste 47 de kg fără a depăşi 51 kg (-51 kg) 

peste 57 de kg fără a depăşi 61 kg (-61 kg) Peste 51 de kg fără a depăşi 55 kg (-55 kg) 

peste 61 de kg fără a depăşi 65 kg (-65 kg) Peste 55 de kg fără a depăşi 59 kg (-59 kg) 

peste 65 de kg (+65 kg) Peste 59 de kg (+59 kg) 
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JUNIORI  

MASCULIN FEMININ 

nu mai mult de 45 kg nu mai mult de 42 kg 

peste 45 kg fără a depăşi 48 kg peste 42 kg fără a depăşi 44 kg 

peste 48 kg fără a depăşi 51 kg peste 44 kg fără a depăşi 46 kg 

peste 51 kg fără a depăşi 55 kg peste 46 kg fără a depăşi 49 kg 

peste 55 kg fără a depăşi 59 kg peste 49 kg fără a depăşi 52 kg 

peste 59 kg fără a depăşi 63 kg peste 52 kg fără a depăşi 55 kg 

peste 63 kg fără a depăşi 68 kg peste 55 kg fără a depăşi 59 kg 

peste 68 kg fără a depăşi 73 kg peste 59 kg fără a depăşi 63 kg 

peste 73 kg fără a depăşi 78 kg peste 63 kg fără a depăşi 68 kg 

peste 78 kg peste 68 kg 

 

SENIORI 

MASCULIN FEMININ 

                             -54 kg - 46 Kg 

                                           - 58 kg - 49 kg 

- 63 Kg - 53 Kg 

- 68 kg - 57 kg 

- 74 Kg - 62 Kg 

- 80 kg - 67 kg 

                                           -87 kg -73 kg 

+ 87 kg + 73 kg 

 
 
Notă: În cazul unui număr mai mic de 3 sportivi pe categorie se vor cumula 2 categorii, 
decizia urmând a fi luată de către Comisia de Arbitraj. 
 
 

8.TURNEU DE LOVITURI VITEZĂ(SPEED-KICK)  
 
Probă destinata forţei, vitezei execuţiilor și tehnicii  
Se va desfasura pe două clase valorice:  
Clasa A, sportivi ce deţin gradul de la 4 KUP (centură albastră) - 1 POOM 
Clasa B, ce deţin gradul de la 8 KUP (centură galbenă) - 5 KUP 
 
Toţi sportivi înscrişi la aceasta probă în cadrul categoriilor de vârstă menţionate mai jos, 
vor avea de executat lovituri succesive cu membrele inferioare (caracteristice taekwondo 
wtf) asupra unui mecanism dedicat acestui tip de probă, punctajul fiind același ca la 
concursul de kyeorugi(pentru lovituri la nivel momtong - 1 punct, la nivel olgul - 3 puncte) 
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 Timpul de executie este de 1 repriză x 30 secunde / sportiv. 
 Sportivii sunt obligati pentru eligibilitate si validare sa execute / grupe valorice 

 
• Clasa A cel putin 3 lovituri executate  în jurul axei proprii cu  minim 180°  
• Clasa B  cel putin 1 lovitură executată  în jurul axei proprii cu minim 180°   

 
 

Clasa A Clasa B 

Masculin și feminin Masculin și feminin 

2008 -2007 2008 -2007 

2006-2005 2006-2005 

2004 -2003 2004 -2003 

  
Notă : 

 Sportivul care reușește pe parcursul celor 30 de secunde să acumuleze numărul cel mai mare 
de puncte va fi declarat învingător. În cele două faze , semifinală și finală, în situație de 
egalitate, departajarea se va face prin acordarea unei reprize suplimentare de 30 de secunde/ 
sportiv, numărul superior de puncte înscrise pe tabelă stabilind câștigătorul. În cazul 
acumulării punctajului maxim (99 pct.) câștigător este sportivul care a reușit să obțină acest 
punctaj, primul. 
 
Menționăm că vor fi folosite materiale specializate (sistem electronic de înscriere  a 
punctelor). 

 
 

9.PROBA DE POOMSAE 
Copii, Cadeți, Juniori, Tineret, Seniori, Masters 

 

SE VA DESFĂȘURA DOAR 
PROBA DE INDIVIDUAL 

 
Categorii COPII: 

 Copii clasa B: masculin Copii de vârstă 6-8 ani, 8-5 kup  

 Copii clasa B: feminin Copii de vârstă 6-8 ani, 8-5 kup  

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk 1-4 JANG Taegeuk  1-4 JANG 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 
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 Copii clasa A: masculin Copii de vârstă 6-8 ani, 4-1 kup  
 Copii clasa A: feminin Copii de vârstă 6-8 ani, 4-1 kup  

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk 1-5JANG Taegeuk 1-5JANG 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 

 

Categorii JUNIORI MICI: 

 Juniori Mici clasa B:masculin Juniori Mici de vârstă 9-11 ani, 8-5 kup  

 Juniori Mici clasa B:feminin    Juniori Mici de vârstă 9-11 ani, 8-5 kup 

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk  1 - 5JANG Taegeuk  1 - 5JANG 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 

 

 Juniori Mici clasa A:masculin Juniori Mici de vârstă 9-11 ani, 4 kup sau mai mare,  

 Juniori Mici clasa A:feminin  Juniori Mici de vârstă 9-11 ani, 4 kup sau mai mare,  

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk  1 - 6JANG Taegeuk  1 - 6JANG 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 

 

Categorii CADETI: 

 Cadeti clasa B:masculin Cadeti de vârstă 12-14 ani, 8-5 kup  

 Cadeti clasa B:feminin    Cadeti de vârstă 12-14 ani, 8-5 kup 

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk  1- 7JANG Taegeuk  1- 7  JANG 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 
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 Cadeti clasa A:masculin Cadeti de vârstă 12-14 ani, 4 kup sau mai mare,  

 Cadeti clasa A:feminin Cadeti de vârstă 12-14 ani, 4 kup sau mai mare,  

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk  4 -8 JANG - KORYO,KEUMGANG Taegeuk  4 -8 JANG - 
KORYO,KEUMGANG 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 

         

 Categorii JUNIORI: 

  Juniori clasa B: masculin Juniori devârstă 14-18 ani, 8-5 kup  
  Juniori clasa B: feminin    Juniori de vârstă 14-18 ani, 8-5 kup  

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk  1 - 8  JANG Taegeuk  1 - 8  JANG 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 

 Juniori clasa A: masculin Juniori de vârstă 14-18 ani, 4 kup sau mai mare  

  Juniori clasa A: feminin Juniori de vârstă 14-18 ani, 4 kup sau mai mare 

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk 4 - 8 JANG, KORYO,KEUMGANG, 
TAEBACK 

Taegeuk 4 - 8 JANG, KORYO, 
KEUMGANG, TAEBACK 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 

 

Categorii SENIORI – conform regulamentului international afisat in tabelul de mai jos: 

  Seniori clasa B: masculin Seniori de vârstă 19-40 ani, 8-5 kup  
 Seniori clasa B: feminin    Seniori de vârstă 19-40 ani, 8-5 kup 

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk 1 - 8 JANG, KORYO Taegeuk 1 - 8 JANG, KORYO 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 
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Categorii SENIORI: 

  Seniori clasa A: masculin Seniori de vârstă 19-40 ani, 4 kup sau mai mare 

 Seniori clasa A: feminin    Seniori de vârstă 19-40 ani, 4 kup sau mai mare 

PRELIMINARII (PESTE 8 SPORTIVI) FINALA 

Taegeuk 4 - 8 JANG, KORYO - SHIPJIN Taegeuk 4 - 8 JANG, KORYO - SHIPJIN 

PRIMA EXTRAGERE A DOUA EXTRAGERE 

 
 
• C. ÎNSCRIERE 

 
1. COMPONENŢA ECHIPELOR 
Fiecare delegaţie poate fi alcătuită din: 
• 1 conducător delegaţie 
• 1 manager 
• 2 antrenori  
• 2 instructori 
• 1 medic 
• sportivi competitori 

 
2. ACREDITARE 

 
Înscrierea la această competiție se va face ONLINE folosind sistemul TAEKWONDO RANKING. 
Toate informațiile suplimentare pentru înscrierea sportivilor la competiție sunt afișate pe 
prima pagina a panoului de administrare și pe pagina de înscriere a sportivilor în competiție.  
Adresă acces: http://www.taekwondowtf.ro/ranking 
 
Înscrierea ONLINE va fi activă între 3 iunie - 21 Iunie 2016, perioadă în urma căreia nu se vor 
mai putea face înscrieri la această competiție. Vă rugăm să vă asigurați că sportivii pe care 
doriți să îi înscrieți la această competiție sunt aprobați în ranking cu cel puțin trei zile înainte 
de data limită a înscrierilor. 
 
Notă: Conducătorii delegaţiilor au obligaţia ca la confirmarea înscrierii în competiţie conform 
programului (vezi pct. E) să prezinte toate documentele de acreditare în original, semnate şi 
ştampilate. Conducătorii delegaţiilor vor prezenta, anexat la angajamentul de răspundere civilă, 
un tabel cu semnăturile părinţilor sportivilor participanţi, după ce părinţii / tutorii legali au fost 
informaţi despre conţinutul angajamentului în cauză. 

http://www.taekwondowtf.ro/ranking
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Notă: 
 Toate delegațiile au obligaţia să se prezinte la competiţie cu cel puțin un arbitru în lot, 
neîndeplinirea acestei prevederi, atrăgând taxarea suplimentară cu suma de 100 euro pentru 
fiecare club în parte, conform regulilor stabilite în Adunarea Generală a Federaţiei Române de 
Taekwondo WTF din data de 23.02.2013. 
 
 

3. DATA LIMITĂ  
 

Ultima zi de de înscriere a delegaţiilor cluburilor dumneavoastră este: 
14 februarie 2017 

(Formularele primite după această dată nu vor fi acceptate decat conform hotararii AG ( vezi pct.4) 
 

www.taekwondowtf.ro/ranking 

  
 
  

4. TAXE DE ÎNSCRIERE 
Conform hotararii Adunarii Generale a Federatiei Romane de Taekwondo WTF din 
15 februarie 2014: 
 

  Taxa de înscriere pentru KYORUGI este de 50 lei/ sportiv iar pentru SPEED KICK este de 
25 lei/ sportiv. Acestea se pot achita prin bancă (Federaţia Română de Taekwondo WTF, 
BCR – sucursala Unirea, Bucureşti, IBAN: RO25 RNCB 0082 0441 7116 0001) sau în 
numerar la competiţie. 

 

Conform hotararii Adunarii Generale a Federatiei Romane de Taekwondo WTF 
din 23 februarie 2013: 

• Cluburile care nu vor respecta data limită de înscriere și doresc totuși să participe, vor 
plăti taxa de înscriere în concurs în valoare de 50 lei/sportiv; 

• Cluburile care vor avea modificări față de înscrierea oficială (cântar, adăugare sportiv, 
neprezentare sportiv) vor achita pentru fiecare modificare o taxă suplimentară în 
valoare de 25 lei (excepție face situația când sportivul este mutat la o categorie 
superioară, acesta fiind singur pe categorie); 

• Cluburile Sportive participante care nu au arbitrii desemnați la acest eveniment vor 
achita o taxă în valoare de 100 euro. 

• Cluburile Sportive participante, nou înființate (până într-un an) care nu au arbitrii 
desemnați la acest eveniment vor achita o taxă de penalizare în valoare de 50 euro. 

• Cluburile sportive participante care nu au arbitrii desemnați la acest eveniment și au 
înscris în concurs un număr mai mic de 5 sportivi, vor achita o taxă în valoare de 10 
euro/ sportiv înscris în concurs. 

 

http://www.taekwondowtf.ro/ranking
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• D. ALTELE  
 

1. RECOMPENSE:  
 Clasamentul general al competitiei va fi format din Clasa A + B 

 
KYORUGI clasa A: 
• LOCUL I  – diplomă, medalie 
• LOCUL II – diplomă, medalie 
• LOCUL III  – diplomă, medalie 
• LOCUL III  – diplomă, medalie 
  
Cel mai bun sportiv 
Cea mai buna sportiva 
Diplome si trofee pentru locurile I, II și III Clasament General A  

 
 
KYORUGI clasa B: 
• LOCUL I  – diplomă, medalie 
• LOCUL II – diplomă, medalie 
• LOCUL III  – diplomă, medalie 
• LOCUL III  – diplomă, medalie 

 
Cel mai bun sportiv  
Cea mai buna sportiva 
Diplome si trofee pentru locurile I, II și III Clasament General B  

 
Cei mai buni sportivi, vor fii premiati la toate categoriile de varsta. 

 
SPEED KICK clasele A și B: 
• LOCUL I  – diplomă, medalie 
• LOCUL II – diplomă, medalie 
• LOCUL III  – diplomă, medalie 
 
Diplome si trofee pentru locurile I, II și III Clasament General. 

                            
 POOMSAE 
• Locul I  – diploma, medalie 
• Locul II  – diploma, medalie 
• Locul III  – diploma, medalie 

 
Cel mai bun sportiv  
Cea mai buna sportiva 
Diplome si trofee pentru Locurile I, II, III Clasament General. 
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2. CONTROL DOPING 
Federaţia Română de Taekwondo WTF îşi rezervă dreptul de a efectua prin sondaj control 
doping. În cazul depistării pozitive, sportivul si/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 FR TKD WTF şi sancţionat în 
conformitate cu statutul federaţiei naţionale precum şi cu regulamentele interne şi 
internaţionale în vigoare, în materie de doping. 
 
 
 
3. CAZAREA 
Fiecare club participant poate decide aspectele legate de acomodare pentru sportivi şi 
oficiali, conform anexei 1 la invitația prezentă. 
 
 
Dincă Janina - Ștefania: 0726.982.500  
 
sau  
 
Micu Grama: 0721.490.105, 0762966727 

 
 
 
Cazare la Branesti  
 
Taxa pe copil/adult 10 lei (aproximativ 15 Km de Bucuresti) in caminul Liceul Tehnologic 
Cezar Nicolau, baie comuna, 8 paturi in camera, aproximativ 15- 20 min de la Sala de Sport. 
Capacitate locuri: 90 de persoane 
Se vor elibera chitanta/factura pentru cazare. 
 
Masa catering:13 lei/persoana  
Meni : Piept de Pui la Gratar, Ceafa de porc, Pulpe de Pui   
Salata sezon, Garnitura: orez sarbesc, legume, cartofi la alegere, paine. 
 
Masa catering: 12 lei/ persoana 
Snitel de Pui Salata sezon, Garnitura: orez sarbesc, legume, cartofi;  Paine 
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E. PROGRAM 
 
 
Data Ora Evenimentul Locul 

Vineri, 
17 

februarie 
2017 

18.00 – 20.00  Sosirea delegaţiilor, înregistrarea oficială a delegaţiilor 

Sala Școlii 
Ferdinand I 

Bucuresti 

18.30 – 20.30  Cântar pentru toate categoriile de vârstă și greutate 
  

Sâmbătă, 
18 

februarie 
2017 

08.00– 13.00 

PRELIMINARII 
Kyorugi 

Speed Kick 
Poomsae 

13.00 - 14.00 

 Deschidere oficială / pauză de masa 
 

In pauza de masa va fi un spectacol:   

- Muzica live Corea 
- Prezentare de moda: Hanbok-uri 
- Dance K Pop 
- Midnight Pearls –Dance - K Pop  
- Freestyle Poomsae 
- Do Dance Company  

Moment artistic oferit din partea Ambasadei 
Coreei de Sud.  

 

 
14.00 – 18.00 

 

SEMIFINALE ȘI FINALE 
Kyorugi 

Speed Kick 
Poomsae 

18.00 - 19.00 Festivitatea de premiere 
19.00 - 19.15 Închidere eveniment 

 
NOTĂ: Vă rugăm să asigurați prezența sportivilor la orele prezentate în program nefiind 

admisă nicio derogare de la acesta pentru a nu prelungi inutil competiția. 
 

Federaţia Română de Taekwondo W.T.F. îşi rezervă 
dreptul de a face modificări la acest program, care vor fi comunicate în timp optim! 


	Taxa de înscriere pentru KYORUGI este de 50 lei/ sportiv iar pentru SPEED KICK este de 25 lei/ sportiv. Acestea se pot achita prin bancă (Federaţia Română de Taekwondo WTF, BCR – sucursala Unirea, Bucureşti, IBAN: RO25 RNCB 0082 0441 7116 0001) sau ...

