
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR  
DE TAEKWONDO WTF  

16  mai  2015 
Ediţia a X-a 

 
A. INFORMAŢII GENERALE 

 
1. PROMOTOR    Ministerul Educaţiei Naționale 
      Federația Sportului Școlar și Universitar 

Federaţia Română de Taekwondo WTF 
 

  
   
2. ORGANIZATOR   U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 
      Federația Sportului Școlar și Universitar 
      Federaţia Română de Taekwondo WTF 
 
3. DATA     16 mai 2015 
 
4. LOCUL     Sala de Sport a Facultăţii de Medicină 
      Bd. Eroii Sanitari nr. 8 
 
5. PROTECȚIA COMPETITORILOR PENTRU MAXIMIZAREA PROTECȚIEI 

PARTICIPANȚILOR SE VA FOLSI CASCA CU 
GRILAJ 

 
 

B. REGULAMENT 
 

1. PARTICIPANŢI Studenţii încadraţi într-o formă de 
învăţământ superior acreditată.   

 
2. CATEGORII DE VÂRSTĂ Seniori masculin şi feminin  

       
       

3. DESFĂŞURARE Competiţia se va desfăşura conform 
regulilor de arbitraj  WTF şi FISU   

      - mai putin de 8 sportivi pe categorie sistem ranking; 
                ‐ cu 8 sau mai mult de 8 sportivi pe categorie 
              sistem eliminatoriu. 

 
- seniori masculin şi feminin 

preliminarii, semifinale şi finale: 2 runde x 1 minut si 30 de secunde cu 30 secunde 
pauză între runde  

 
4. ECHIPAMENT  - PROTECTII TAEKWONDO WTF Electronice (adidas) 
 
Fiecare sportiv competitor este obligat să intre în concurs echipat cu: 
- dobok taekwondo wtf 
- centură taekwondo wtf, corespunzătoare Kup sau Dan/Poom 
- cască de protecţie taekwondo wtf albastră sau roşie (albă) * 
- protecţii tibiale 
- protecţii cubitale 



- protecţie pentru organele genitale (cochilii) 
- mănuşi taekwondo wtf  
- protecţie dentară 

* în vederea protejării la maximum a studenților participanți, aceștea vor purta CASĂ 
CU GRILAJ oferite de organizatori (pentru clasa ”B” sunt obligatorii, iar pentru clasa 
”A” opționale). 

 
• Echipamentul fiecărui sportiv va fi verificat la intrarea acestuia pe suprafaţa 

de competiţie 
• Nu se admite ca sportivul, la intrarea pe suprafaţa de competiţie să posede 

obiecte metalice de tipul inelelor, verighetelor, lănţişoarelor, cerceilor sau 
alte obiecte de podoabă care pot accidenta adversarii sau pot incomoda 
intervenţia medicului în caz de accidentare. 

• Sportivii au obligaţia să se prezinte la suprafaţa de competiţie impecabil din 
punct de vedere al igienei personale. 

• Sportivii vor avea acces la suprafaţa de concurs doar însoţiţi de un 
instructor, antrenor sau cadru didactic de specialitate. 

• 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. 
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. 
 
6. CÂNTARUL 
Cântărirea oficială a sportivilor se va face în data de 16 mai 2015, orele 9.30 - 
10.00 la sala de sport a UMF „Carol Davila” Bucureşti. 
Fiecare sportiv competitor va avea asupra sa carnetul de student sau 
adeverinţă care să ateste faptul că este student în anul universitar 
2013/2014 şi viza  medicală eliberată de centrele de medicină sportivă 
(valabilă 6 luni). 
Fiecare student va completa declarația anexată prezentei invitații, și va fi 
predată la căntar (aceste declarații se pot completa și la organizator înaintea 
cântarului).  
 
7. CATEGORII DE GREUTATE 

 
Masculin Categoria Feminin 
nu mai mult de 54 kg Fulg (Fin) nu mai mult de 46 kg 
peste 54 kg fără a depăşi 58 kg Muscă (Fly) peste 47 kg fără a depăşi 49 kg 
peste 58 kg fără a depăşi 63 kg Cocoş (Bantam) peste 49 kg fără a depăşi 53 kg 
peste 63 kg fără a depăşi 68 kg Pană (Feather) peste 53 kg fără a depăşi 57 kg 
peste 68 kg fără a depăşi 74 kg Uşoară (Light) peste 57 kg fără a depăşi 62 kg 
peste 74 kg fără a depăşi 80 kg Semi-mijlocie (Welter) peste 62 kg fără a depăşi 67 kg 
peste 80 kg fără a depăşi 87 kg Mijlocie (Middle) peste 67 kg fără a depăşi 73 kg 
peste 87 kg Grea (Heavy) peste 73 kg 



  
C. ÎNSCRIERE 

 
 
1. COMPONENŢA ECHIPELOR 
Fiecare delegaţie poate fi alcătuită din: 

• 1 conducător delegaţie 
• 1 manager 
• 2 antrenori (profesori de specialitate) 
• 2 instructori 
• 1 medic 
• sportivi competitori –seniori (masculin/feminin) 

 
Notă: Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că fiecare echipă participantă trebuie 
să aibă propriul medic. Serviciul de ambulanţă desemnat de către organizator 
să participe la această competiţie nu va rezolva decât cazurile de urgenţă. 
 
 
2. ACREDITARE 
Tabelul nominal cu delegaţia clubului dumneavoastră trebuie trimis prin poştă 
electronică (email: organizator@taekwondowtf.ro) sau prin fax (021 317.2146). 
 

 
 

3. DATA LIMITĂ      
Ultima zi de primire a formularelor de înscriere a delegaţiilor cluburilor 
dumneavoastră este: 
 

12 mai 2015 
 
 

D. ALTELE  
 
 
1. RECOMPENSE 
Pentru fiecare categorie de greutate, după cum urmează: 

• LOCUL I   – diplomă, medalie, tricou de campion  
• LOCUL II  – diplomă, medalie 
• LOCUL III – diplomă, medalie 
• LOCUL III – diplomă, medalie 

 
 

2. CONTROL DOPING 
Federaţia Română de Taekwondo WTF în colaborare cu Agenţia Naţională Anti-
Doping îşi rezervă dreptul de a efectua prin sondaj control doping. 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 FR TKD WTF 
şi sancţionat in conformitate cu statutul federaţiei naţionale precum şi cu 
regulamentele interne şi internaţionale în vigoare, în materie de doping. 
 

mailto:organizator@taekwondowtf.ro


E. PROGRAM 
 
Data Ora Evenimentul  

  
Sala de sport 

a UMF 
„Carol Davila „ 

Bucureşti 
 

 
 
 

Sâmbătă 
17.05.2014 

 
9.30 – 10.00 

Cântarul sportivilor  

10.15 – 12.30 Preliminarii si semifinale 
12.30 – 13.00 Deschiderea oficiala  
13.00 – 13.30 Pauza 
13.30 – 17.00 

 
Semifinale si finale 

 
17.00 – 17.30 

 
Premierea sportivilor 

 
 

 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face modificări la acest program! 
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