
Art. 22. Despre sportivii şi membrii unităţilor sportive de Taekwondo W.T. 
  Poate face parte dintr-o unitate sportivă sportivul care are avizul medical, are acordul antrenorului sau 
instructorului cu care va lucra, a achitat taxele conform procedurilor interne ale clubului si federaţiei de 
specialitate, îşi asumă obligaţia să participe cu regularitate la antrenamente şi să respecte codul etic al 
practicanţilor de Taekwondo W.T, statutul F.R.Tkd WT, Regulamentul, alte norme si proceduri specifice 
federaţiei. Pentru a putea participa la concursuri oficiale, orice sportiv trebuie să fie legitimat la o unitate 
sportivă, să aibă înscrisă în carnetul de legitimare viza medicală şi viza federaţiei pentru anul respectiv. 
Sportivii practicanţi de Taekwondo W.T.F. sunt împărţiţi în următoarele categorii:  

- Seniori  – sportivi si sportive;  16 – 33 ani 
- Juniori  – sportivi şi sportive;  14 – 17 ani 
- Tineret  – sportivi şi sportive;  16 – 17 ani 
- Cadeţi   – sportivi şi sportive;  12 – 13 ani 
- Juniori Mici  – sportivi şi sportive;  10 – 11 ani   
- Copii I  – sportivi şi sportive.    8  –   9 ani 
- Copii II  – sportivi şi sportive.    6  –   7 ani 
- Copii III  – sportivi şi sportive.    4  –   5 ani 
 

Limita de vârstă este calculată şi comparată cu data de începere a competiţiei (electronic de către 
programul de tragere la sorţi). 
 
Art. 23. Legitimări 
 - Pentru a putea participa la competiţii, fiecare sportiv trebuie să fie legitimat într-o unitate sportivă 
afiliată la federaţie şi să posede un carnet de legitimare tip, emis de unitatea tutelară (pentru sportivii de 
performanţă). 
 - Pentru legitimarea sportivilor se vor prezenta următoarele acte: cerere de legitimare, angajament tip, 
completate cu avizul medical, ştampila unităţii la care se legitimează şi semnătura sportivului, însoţite de 
4 fotografii (format legitimaţie) ale acestuia şi chitanţa cu care a plătit taxa de legitimare. După 
verificarea datelor cuprinse în actele de legitimare prezentate, se completează pentru fiecare sportiv fişa 
care se păstrează la federaţie.  
 - Carnetul de legitimare se păstrează la unitatea sportivă respectivă. Un sportiv poate fi legitimat numai 
la o singură unitate sportivă. 
 - Carnetele de legitimare a sportivilor, antrenorilor şi instructorilor vor fi vizate anual în cursul lunii 
ianuarie, şi nu mai târziu. Pentru efectuarea aplicării vizelor se vor prezenta la federaţie carnetele de 
legitimare ale sportivilor, având viza medicală pentru anul respectiv, borderoul carnetelor de legitimare 
prezentate pentru viză şi chitanţa de plată a taxei de viză anuală.  
 - Înscrierea vizei anuale se face în carnetul de legitimare şi în fişa personală prin ştampilare şi 
centralizarea într-un tabel. Avizul medical este valabil timp de 6 luni de la data emiterii.  
 - Arbitrii delegaţi să conducă competiţiile oficiale vor verifica înaintea începerii acestora carnetul de 
legitimare al fiecărui sportiv si/sau dupa caz vor verifica baza de date a sistemului de inscriere in concurs 
RANKING, controlând viza anuală a federaţiei şi avizul medical, alte acte conform urmatorului aliniat, fără 
de care nu vor permite sportivilor participarea la competiţie.  
 - Lipsa vizei anuale, vizei medicale generale, viza medicala de revenire în activitate după accidentare 
majoră ce a necesitat întreruperea activitaţii de performanţă şi/sau comoţie urmare a unei lovituri 
finalizate cu (KO), a testului doping după caz, va atrage fără excepţie,  descalificarea sportivului înscris 
pentru participarea la concursurile oficiale si/sau stagii, seminari, pregătire centralizată. 
 
 
Art. 24. Transferări 



- Transferul sportivilor de performanţă de la o unitate sportivă la alta se face cu aprobarea asociaţiei, 
clubului şi a federaţiei înscrisă în carnetul de legitimare, se opereaza şi evidenţiază în RANKING. 

- Transferul sportivilor se poate obţine numai în perioade stabilite (ianuarie), pe baza acordului scris al 
reprezentantului legal al unităţii sportive de la care pleacă sportivul şi reprezentantul legal al unităţii 
sportive la care acesta solicită să activeze, la care se adaugă semnătura sportivului (a reprezentantului 
legal sau tutore dupa caz) şi a sumelor convenite între cluburi, sportivi, tehnicieni după caz, a plaţii 
taxei federale de transfer. 

- Transferul se va încheia printr-un document tipizat federal la care se pot anexa după caz alte acte în 
legatura cu obiectul transferului, documentele vor fi vizate şi consemnat într-un registru special. 

- Pentru reglementarea şi avizarea transferului se va folosi grilă de transfer aprobată (cadrul minimal 
valoric) şi numai conform acesteia se pot realiza înţelegerile între parţile implicate. 

 
Art. 25. Clasificarea sportivilor, antrenorilor şi instructorilor  
- Clasificarea sportivilor se face conform regulamentului de clasificare. 
- Clasificarea antrenorilor şi instructorilor se face anual, numai cu aprobarea Comitet Executiv / 

Consiliului Director, la propunerile comisiilor de examinare, după absolvirea examenelor scrise şi /sau 
a evaluarilor practice, ce au loc cu prilejul sesiunilor dedicate, cu respectarea regulamentului 
competitional al federaţiei internaţionale W.T. şi cu omologarea din partea Colegiilor şi Comisiilor 
F.R.Tkd WT de specialitate.  

 
Art. 26. Lotul naţional si olimpic 

2. Eligibilitate lot national 
a. Prin lot naţional se înţelege grupul primilor sportivi cu rezultate (locul 1, 2, 3), obţinut cu ocazia 

participării la campionatul naţional şi  competiţii internaţionale. 
b. Pentru ocuparea poziţiilor pe categorii de greutate în cadrul lotului naţional sportivi eligibili  

(locul1,2,3) trebuie să parcurgă un proces de eligibilitate, realizat  prin etape de selecţie omologate.  
c. Selecţia sportivilor în lotul reprezentativ al ţării se realizează numai în baza participării la activităţiile 

planificate cu acest scop şi participă activ la evaluarea tematică propusă prin norme de control 
psiho-motric (ambidextru/pluridisciplinar/spatio-temporal) asupra competentelor tehnico-tactice 
specifice Taekwondo WT, barem motric (mobilitate a membrelor inferioare, superioare în plan 
multilateral), norme ale pregătirii fizice generale şi specifice, sunt eligibili pentru a fi selecţionaţi şi 
numai cei ce îndeplinesc cerinţele maximale  vor fi convocaţi pentru pregătirea centralizată şi 
participare la competiţii internaţionale.  

 
Cerinte 
d. Numai sportivi ce deţin şi au prezentat la data convocării, o anamneză completă privind 

evidenţa/urmarirea sportivilor de la iniţiere până la data participării la procesul de selecţie, sunt 
eligibili pentru a parcurge etapele specifice programului de selecţie. 

e. Numai sportivi ce au stare de sănătate favorabila practicării sportului de performanţă la data 
convocării şi deţin o viză medicală sportivă valabilă, au facut prealabil un test doping al carui 
rezultat trenuie sa fie NEGATIV, pot participa la etapele procesului de selecţie. 

f. Numai sportivi ce au avut o activitate neîntreruptă de performanţă în ultimi doi ani şi sau clasat 
consecutiv pe locurile 1, 2, 3, la compeţiile interne şi internaţionale, sunt eligibili pentru a participa 
la procesul de selecţie.  

g. Numai sportivi ce au parcurs cu succes programele federaţiei de pregătire centralizată şi au 
participat la Stagiul naţional anual de licentiere sportivă sunt eligibili pentru selecţia în cadrul lotului 
naţional. 

 
 



Criterii 
h. Sportivul trebuie să corespundă cerinţelor de biotip specific cunoscut şi general acceptat (înalţime, 

greutate) pentru fiecare categorie de greutate. 
i. Sportivul să nu suferit accidentări şi/sau intervenţii medicale, care au condus la o întreruperea 

temporară mai mare de 60 de zile a activităţii de pregătire sportivă de performanţa şi /sau să se afle 
sub un tratament medical, a căror substanţe active să fie în contradicţie cu prevederile WADA 
(World Anti Doping Agency), cu excepţia sportivilor ce se află sub scutirea de uz terapeutic. 

j. Sportivul trebuie să poată realiza cu usurinţă sarcini complexe specifice Taekwondo WT, din care 
păstrarea categoriei de greutate pentru care a fost selecţionat, în caz contrar la cererea 
antrenorului coordonator, sa poată fi exclus şi înlocuit cu următorul sportiv eligibil. 

k. Sportivul nu trebuie să nu se afle sub o masura sancţionatorie datorată încălcării statutului şi 
prezentului regulament şi /sau alte normative ale federaţiei, ale codului doping, ale eticii sportive, 
toleranţei  şi fair play, să nu fie ţinut de o hotarare judecătorească executorie ce interzice acest 
drept.  

 
Omologare  
l. Colegiul central al instructorilor şi antrenorilor este forul în măsură să aprobe la propunerea 

antrenorului coordonator şi specialistilor proprii componenţa lotului naţional. 
m. Colegiul central al instructorilor şi antrenorilor împreună cu antrenorului coordonator şi  

conducerea federaţiei definitivează şi aprobă componenţa finala a lotului pentru fiecare acţiune 
sportivă naţională sau internaţională. 

n. Structura finală a lotului national este rezultatul unui proces ce poate fi modificat în baza 
realităţiilor financiare. Astfel, că numarul membrilor lotului naţional în cadrul unei  delegaţii oficiale, 
pentru participarea la competiţii oficiale organizate în ţară si străinătate, poate varia în funcţie de 
bugetul acţiuni.     

o. Pentru situaţia în care bugetul alocat unei actiuni poate influenţa numărul de participanţi la aceasta, 
antrenorul coordonator va propune spre aprobare pe baza unei analize scrise Colegiului 
instructorilor şi antrenorilor şi Comitetului Executiv al federaţiei, o nouă structură a lotului naţional 
(a numarului membrilor delegaţiei), ce circumscrie situaţiei financiare, nu fară a ţine cont de sansele 
reale ale sportivilor, dimensionând obiectivul planificat cu nivelul acţiuni programate.  

 
B. Lotul Olimpic 

2. Eligibilitate lot olimpic 
2.1.Se pastrează criterii de eligibilitate conform Art.26, Pct.1., Lit. b,c, se modifică şi completează 
Pct.a., astfel; 
a. Prin lot olimpic se înţelege grupul primilor sportivi cu rezultate (locul 1, 2, 3), obţinut cu ocazia 

participării la competitii internationale. 
 
Cerinte 
2.2.Se păstreaza criterii de eligibilitate conform Art.26, Pct.1., Lit. d,e,g, se modifică şi completează 
Pct.f., astfel; 
b. Numai sportivi ce au avut o activitate neântreruptă de performanţă în ultimi trei ani şi sau clasat 

consecutiv pe locurile 1, 2, 3, la competiţiile interne si internaţionale, sunt eligibili pentru a 
participa la procesul de selecţie.  

 
Criterii 
2.2.Se păstreaza criterii de eligibilitate conform Art.26, Pct.1., Lit. h,i,j,k. 
 

 



Omologare 
2.2. Se păstreaza criterii de eligibilitate conform Art.26, Pct.1., Lit. i,m,n,o, se modifică şi completează 
cu Pct.p., astfel; 
p.  Lotul olimpic se formează cu ocazia iniţierii  pregătiriilor pentru  ciclului olimpic în curs, respectiv 
cu 24 de luni înaintea începerii jocurilor Olimpice pentru care se formeaza lotul olimpic. Structura 
lotului olimpic (tehnicieni, sportivi, alţi specialisti), este angajată cu aprobarea Adunării generale a 
federaţiei şi va rămâne constantă pe parcursul celor 24 de luni, excepţie făcând cazurile medicale, 
denunţarea unilaterală a poziţiei în cadrul lotului olimpic (cu respectarea clauzelor contractuale), 
sancţiunea disciplinară, neândeplinirea cerinţelor de biotip (înălţime, greutate).  

 
 C. Membrii lotului naţional/olimpic au următoarele drepturi: 

 să beneficieze de pregătire specială conform planului de pregătire şi asistenţă medicală 
gratuită în dispensarele sportive; 

 să primească conform legilor şi regulamentelor financiare premii în bani sau obiecte, după 
caz; 

 să beneficieze de echipament sportiv de antrenament şi concurs; 

 să beneficieze de avansări conform clasificărilor sportive în vigoare.  
 D. Membrii lotului naţional/olimpic au datoria: 

 de a se pregăti şi lupta cu abnegaţie în competiţiile internaţionale pentru reprezentarea 
Romaniei si obţinerea victorei; 

 să respecte programul de antrenament şi să se pregătească continuu în vederea 
autodepăşirii, cu scopul permanent de a obtine victoria; 

 să se prezinte, în mod obligatoriu, ori de câte ori sunt convocaţi în vederea pregătirii, 
efectuarea unor norme de selectie, verificare şi control si/sau participării la concursuri 
nationale si internaţionale, cantonamente, stagii, seminari de pregatire continua sau 
licentiere; 

 să fie un bun exemplu de disciplină şi siguranţă în pregătirea sportivă şi în societate. 
 

Art. 8. Antrenorul federal/coordonator: 
       - scop şi atribuţii pentru care răspunde - 
-    trebuie să fie cadru tehnic cu înaltă competenţa de specialitate Taekwondo WT, răspunde nemijlocit 
de activitatea de selecţie şi coordonare a pregătirii de performanţă, a loturilor naţionale si olimpice; 
-   răspunde de elaborarea sistemului de cerinţe, norme, baremuri metodice specifice ramurii de 
Taekwondo W.T., urmăreşte aplicarea lor la loturile naţionale; 
- face parte de drept din conducerea Colegiului antrenorilor; 
- impreuna cu celelalte structuri centrale si/sau tehnicieni de specialitate asigură selecţionarea 

sportivilor în cadrul loturile naţionale  şi supune spre aprobare Colegiului Instructorilor Antrenorilor si 
Sportivilor, Comitetului Executiv, Consiliului Director componenţa acestora; 

- poate primi prime, indemnizaţii şi poate fi angajat cu contract în, condiţiile legii; 
 
Art. 27. Despre antrenori şi instructori : 
- scop şi atributii pentru care raspund - 
  Iniţierea şi pregatirea  în Taekwondo W.T. se poate face numai de persoane care posedă atestat de 
antrenor sau instructor confirmat şi înregistrat la Federaţa Română de Taekwondo W.T.. Formarea şi 
clasificarea antrenorilor se face prin cursuri organizate conform legii, pentru instructori în baza cursurilor 
de formare si specializare organizate de federaţie. 
Atribuţiile antrenorilor şi instructorilor sunt:  
- conduc nemijlocit procesul instructiv-educativ al grupelor şi răspund de rezultatele obţinute de 

sportivi; 



- stabilesc conţinutul procesului de instruire şi programele de pregătire din cadrul unităţii respective şi 
organizează îndeplinirea lor; 

- organizează şi conduc acţiunea de înscriere în unitatea sportivă respectivă a celor ce doresc să fie 
iniţiaţi în practicarea Taekwondo W.T., precum şi acţiunea de selecţie a sportivilor, cu scopul 
asigurării unor efective cu reale perspective de a obţine rezultate de valoare; 

- pregătesc sportivi pentru participarea la competiţii, analizează cu sportivii participarea la concursuri, 
stabilesc concluziile şi măsurile pentru îmbunătăţirea procesului de iniţiere şi perfecţionare în 
practicarea Taekwondo W.T.; 

- se îngrijesc de asigurarea tuturor condiţiilor materiale şi de altă natură pentru desfăşurarea 
procesului de instruire şi antrenament în bune condiţii şi siguranţă; 

- participă la elaborarea calendarului sportiv şi bugetului secţiei sau unităţii respective; 
- ţin evidenţa activităţii secţiei sau unităţii respective de Taekwondo W.T. cu privire la înscrierea 

membrilor, participarea la antrenamente şi competiţii, rezultatele obţinute de sportivi individual şi 
clasificarea pe echipe la competiţiile oficiale, etc. 

- înscriu rezultatele obţinute de către sportivi în legitimaţii la rubrica destinată, unde vor fi confirmate 
de către secretarul federal. 

- În baza convocarilor participa la pregatirea sportivilor loturilor nationale alaturi de antrenorul 
coordonator si alti specialisti (nutritionist, maseour, preparator fizic, psiholog, fiziolog, terapeut). 

 

CAPITOLUL 6. CODUL ETIC AL PRACTICANŢILOR 
Art. 41. Fiecare practicant este un ambasador al Taekwondo W.T., acestia se obligă să respecte acest cod 
prin comportament şi reputaţie. 
Spiritul de corectitudine şi dreptate- corectitudinea trebuie susţinută prin răbdare şi curaj. 
Curajul este spiritul îndrăznelii şi determinării. A face ceea ce este just într-o stare de severitate şi 
luciditate, conservând stăpânirea de sine (în absenţa fricii). La acest grad de valoare, atitudinea normală 
vis-a-vis de alţii trebuie sa fie de o înaltă umanitate, ce favorizează si înglobează bunătatea.  
Bunătatea şi bunăvoinţa. Această calitate permite de a fi întotdeauna atent cu alţii, ceea ce te va 
determina să-ţi ajuţi aproapele. Întrajutorare mutuală şi prosperitate mutuală, traduc perfect această 
dispoziţie de spirit. Acesta este respectul pentru alţii, dorinţa de a-i onora, de a nu cauza tulburări inutile, 
fapt ce va avea drept consecinţe manifestarea curtoaziei şi politeţei. 
Politeţea este expresia interesului acordat altuia, oricare ar fi valoarea, strălucirea  sau slăbiciunea sa, 
manifestându-se prin gesturi, atitudini autentice şi sincere. 
Ceremonialul şi eticheta însoţesc cu fiecare ocazie  exteriorizarea politeţii. 
Sinceritatea Minciuna şi echivocul sunt egal considerate ca act de laşitate. Fără sinceritate, politeţea nu 
poate fi decât simulată. Cuvântul dat trebuie să fie o garanţie suficientă. 
Onoarea Sensul onoarei trece prin respectul faţă de sine şi faţă de alţii. Aceasta este arta de a trăi demn, 
in respect faţă de propriile principii si valori. Onoarea este ataşată atitudinilor şi manierei de te a te 
raporta la drapel, imn, stema si instituţiile statului. 
Fidelitatea Acesta virtute înseamnă a putea proba fidelitatea prin loialitate cu privire la idealurile 
urmărite. Fidelitatea este afirmarea loialităţii cu privire la cei care merită încredere precum,  familia, 
profesia, prieteni, comunitatea, tara. 
Controlul de sine Aceasta este arta dominării impulsurilor, a dominatie celulei nervoase asupra celulei 

musculare. Corectitudinea, curajul, bunătatea, politeţea, răbdarea, onoarea, loialitatea, modestia, 

respectul sunt valori indispensabile controlului de sine şi moralei tradiţionale. Toate aceste principii 

conduc la elevarea omului şi au ca scop integrarea armonioasă în societate, înlesnindu-i ameliorarea. 

Extras din REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA al F.R.Tkd WT, pentru transparenţă instituţională. 


