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INVITATIE OFICIALA 
 

TURNEUL NATIONAL DE SPEEDKICK 
11– 18   MAI 2020 

SISTEM ONLINE 
 
 
 

A. INFORMAŢII GENERALE 

 
 
 

1.PROMOTOR / ORGANIZATOR      
Federația Romana de Taekwondo WT 
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. PARTENERI     Zzz – MEDIA association  

 
 

3. DATA      11 - 18 MAI 2020 

 
 

4. LOCATIA     ONLINE  
        

 
 

B. REGULAMENT 

 
 

1. PARTICIPANŢI Sportivi legitimaţi la Federaţia Română de 

Taekwondo WT şi în proces de legitimare. 
 
 

2. CATEGORII DE VÂRSTĂ  Copii 3, clasele A şi B, masculin şi feminin; 

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

mailto:organizator@taekwondowtf.ro
http://www.taekwondowtf.ro/
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3. DESFĂŞURARE  
 
*Competiţia se va desfăşura conform standardelor/ regulamentelor proprii F.R.Tkd WT aplicate 
întocmai de către aceasta, pe doua clase valorice:  

-Clasa A, sportivi cu minim 4 KUP (centura albastră)  
-Clasa B, sportivi cu minim 8 KUP (centura galbenă).  
-Clasa C, sportivi cu minim 10 KUP (centura alba). 

       
 ** Concursul se va desfăşura în două faze competiţionale, respectiv; 
 

 Faza 1 - preliminarii (masculin și feminin),  
1 rundă X 30 secunde, acţiunile vor fi executate cu picioarele în regim ambidextru şi 
consecutiv (fără oprire), la nivel momtong, este necesara sub condiţia eliminării ca sportivi în 
intervalul reprizei să execute minim câte două lovituri pentru fiecare picior cu o rotaţie a 
corpului (mai mică sau egală cu ≤360° ).   
 
 Faza 2 - finale (masculin și feminin),  
1 rundă X 45 secunde, execuţiile vor fi interpretate cu picioarele în regim ambidextru și 
consecutiv (fără oprire), la nivel momtong, este necesar sub condiţia eliminării ca sportiv în 
intervalul reprizei să execute minim câte trei lovituri pentru fiecare picior cu o rotaţie a 
corpului (mai mare sau egala cu ≥360° ), acţiunile pot fi subsecvente prin pași și/sau săritură. 

 
Mențiuni: 
 

 Sunt interzise fără excepție loviturile adresate la nivelul olgul (capului). 
 Se vor puncta acele acţiuni, interpretate dintr-o postură adecvată cerinţei executând lovituri 

în regim unidextru şi/sau ambidextru, precum şi execuţia unor lovituri multiple executate cu 
sprijin pe sol şi/sau din saritură folosind picioarele, al cărui contact  se va realiza cu părţii ale 
labei piciorului, aplicate în zona dedicată (înăltimea taliei medii a sportivului), asupra unor 
manechini/sacii  şi/sau asupra unor palete/ţinte tip piept sau confecţionate improvizat din 
diverse materiale cu textură şi densitate ce nu pot  produce leziuni de suprafaţa a pieli sau 
contuzii majore ale membrelor în zona de contact. 

 Sportivi din grupa Copiii 3 vor executa numai lovituri frontale succesive în regim ambidextru. 
 Sportivi din grupa Copiii 2 vor executa lovituri în regim ambidextru, din care câte două acţiuni 

pe fiecare picior prin răsucirea a corpului de minim 180° si maxim 360° (acţiunile prin rotaţie 
se vor executa prin saritură). 

 Sportivi din grupa Copii 1 si Juniori Mici vor executa lovituri în regim unidextru repetat şi 
ambidextru subsecvent, din care câte trei acţiuni pe fiecare picior prin rasucirea a corpului de 
minim 360° si maxim 540° (acţiunile prin rotaţie se vor executa prin saritură). 

 
 
4. ECHIPAMENT 
 
Fiecare sportiv competitor este obligat să intre în concurs, echipat cu: 

 dobok taekwondo WT; 

 centură taekwondo wtf, corespunzătoare KUP sau POOM; 

 Pentru suport se vor folosi ţinte specifice TKD si/sau diverse materiale asociate. 
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Notă: 
- Echipamentul fiecărui sportiv va fi verificat de către un arbitru desemnat pentru aceasta, 

înaintea evaluarii execuţiei tehnice si trebuie să corespundă cerinţelor pentru acesta probă. 
- Nerespectarea acestor reglementări poate duce la descalificarea sportivului în cauză.   

 

5. CONTESTAŢII 
 
-      În situaţia unor probe evidente se pot contesta deciziile arbitrilor; 
-   Aceasta se solicită Comisiei de Arbitraj prin completarea unui formular tip (contestaţie) şi 
achitarea contravalorii acesteia de 100 lei. Această procedură se poate realiza numai de către 
antrenorul, sau instructorul unei echipei (părinţii sau tutorele nu pot formula contestatii). 
-  Indiferent de concluziile finale ale comisiei ce va fi desemnată să analizeze contestaţia, 
contravaloarea serviciilor  de evaluare, nu este rambursabilă. 
- Asigurati-va că sportivi sunt legitimaţi la un club sportiv membru al federaţiei noastre. 
 

6. ELIGIBILITATE  
 
Pentru participare în cadrul unei grupe de vârstă nu se admite depăşirea anului de naştere; 
Sportivi vor fi înscrişi după urmatoarele criterii de vârstă: 

Copiii 3:  2015 - 2016  
Copiii 2:  2014 - 2013 
Copiii 1:  2012 - 2011 
Jun   M :  2010 - 2009 

 
NOTĂ: 

1. Conform reglementărilor pe anul 2019 vă reamintim că sportivii trebuie să existe în baza de 
date TAEKWONDO RANKING pentru a participa la competiţiile din calendarul naţional. 

2. Sportivul care reușește să execute numărul cel mai mare de lovituri pe parcursul celor 30/45  
de secunde, va fi declarat învingător. Pentru cele două faze în situație de egalitate, 
departajarea se va face prin aprecierea generala a prestatiei conform GHID metodologic 
proba SPEEDKICK, vezi site www.taekwondowt.ro  (buton dreapta – speedkick) . 

3. Loviturile executate ce nu prezintă o anumită consistenţă şi coerentă specifică Taekwondo 
WT şi/sau sunt rezultatul unei posturi sau atitudini detaşate nu vor fi notate.  

 

7. ÎNSCRIERE 
 

 Înscrierea ONLINE (se inţelege exclusiv prin înscriere, transmiterea înregistrarii video pe 
adresa de Email: ranking@taekwondowtf.ro), ceea ce implică posibilitatea ca sportivi să 
poată transmite individual înregistrarile. Această procedură va fi activă conform programului. 

 Înscrierea sportivilor la această competiție va fi considerata validă daca vor fi respectate 
datele din program şi înregistrările vor fi realizate conform explicaţiilor, implicit cu 
respectarea criterilor tehnice de execuţie  cuprinse în prezenta Invitaţie 

 Vă rugăm să vă asigurați că sportivii Copiii 1,2 si Juniori Mici, ce doresc să fie înscrisi la această 
competiție, sunt aprobați în ranking înainte de data limită a înscrierilor. 

 
   NOTA:  
 Mentionăm faptul că sportivi din grupa de varstă Copiii 3 (4 – 5 ani), pentru acest concurs NU 
este necesar să fie înregistraţi în RANKING. Pentru omologare urmand ca procedura de înscriere 
în RANKING, să fie realizată de către reprezentanţii cluburilor în termen de 30 de zile.  

http://www.taekwondowt.ro/
mailto:ranking@taekwondowtf.ro),%20ceea%20ce%20implica%20posibilitatea%20ca%20sportivi%20sa%20poata%20transmite%20individual%20inregistrarile.%20Aceasta
mailto:ranking@taekwondowtf.ro),%20ceea%20ce%20implica%20posibilitatea%20ca%20sportivi%20sa%20poata%20transmite%20individual%20inregistrarile.%20Aceasta
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Pentru eligibiliatate, înregistrarea video trebuie să corespundă cerineţlor pentru concursul online. 

 

 
 
 Pentru eligibilitatea evaluări înregistrarilor, vă rugăm să urmăriţi detalile din imagine: 

In vederea unei evaluări obiective este necesar: 
 se va avea în vedere ca perspectiva filmării să fie de  tip profil şi apropiat,  
 sportivul şi celălalt protagonist să fie prinşi în cadru cat mai centrat, 
 luminozitatea să permită aprecierea acţiunilor sportivului,  
 să existe cat mai puţine obiecte şi  detalii pe fundalul înregistrării. 

 
C. ALTELE 

 

1. PREMII 
  
SPEEDEKICK clasa A: 

 LOCUL I  – diplomă,  

 LOCUL II – diplomă,  

 LOCUL III  – diplomă,  
 

SPEED KICK clasa B: 

 LOCUL I  – diplomă,  

 LOCUL II – diplomă, 

 LOCUL III  – diplomă,  
 
SPEED KICK clasa C: 

 LOCUL I  – diplomă,  

 LOCUL II – diplomă, 

 LOCUL III  – diplomă 
 
Diplome si trofee pentru locurile I, II, III, IV și V Clasament General  
 Cei mai buni doi sportivi masculin si feminin pe fiecare grupa de vârstă vor fi premiaţi  
 cu sume de bani! 
 Diplomele completate vor fi comunicate castigătorilor pe adresa de email. 
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2.TAXE DE ÎNSCRIERE 
 

 PENTRU ACEASTA COMPETITIE NU SE PERCEP TAXE DE CONCURS !!! 

 
 

D. PROGRAM 

 

EVENIMENT KYORUGI + SPEEDKICK 

Data Ora Evenimentul Locul 
11 – 13 

MAI 2020 
 

09:00 – 21:00 Transmiterea înregistrărilor video pentru faza preliminară;  

Domiciliu/sediul 
federatiei 

 

14 – 15 
MAI 2020 

09:00 – 21:00 
17:00 – 21:00 

Jurizarea exerciţiilor si comunicare catalog; 
Afisarea rezultatelor cu sportivi calificaţi in faza finală; 

16-17  
MAI 2020 

09:00 – 21:00 Transmiterea înregistrărilor video pentru faza finală; 

18 
MAI 2020 

09:00 – 17 
Jurizarea exerciţiilor si comunicare catalog; 
Afisarea rezultatelor competiţiei. 

 
 
Notă: 
Vă rugăm să asigurați prezența sportivilor la orele prezentate în program nefiind admisă nicio derogare de la 
acesta pentru a nu prelungi inutil concursul. 

 


