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CUPA ROMANIEI 
TURNEUL REPUBLICAN 

PROBA OLIMPICĂ KYORUGI 
 

30 - 31 OCTOMBRIE 2021 – BUCUREŞTI ediția a XXII-a 
 
A. INFORMAŢII GENERALE 

 
1.PROMOTOR      

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

2. COORGANIZATOR    Ministerul Tineretului și Sportului  

                                                                                             
 
3. DATA      30 – 31 OCTOMBRIE  2021 
 
 
4. LOCAŢIA     Sala Polivalentă - București 
                                                                                           
 

mailto:organizator@taekwondowt.ro
http://www.taekwondowtf.ro/
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B. REGULAMENT 
 
1. PARTICIPANŢI Structurile sportive cu CIS eliberat de MTS, afiliate la 

Federaţia Română de Taekwondo WT. 
 

2. CATEGORII DE VÂRSTĂ  
    Cadeţi, clasele A si B, masculin şi feminin;  
    Tineret, clasele A si B, masculin şi feminin; 

Seniori, clasele A si B, masculin şi feminin; 
 
Copii 1, clasele A si B, masculin şi feminin;  

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

      
 
 
3. DESFĂŞURARE  
 
Competiţia Cupa  Romaniei 2021 proba olimpică KYORUGI, se organizează in oraşul BUCUREŞTI in 

perioada 30 – 31 Octombrie 2021. 
Competiţia se va desfăşura conform standardelor WT şi WTE și a regulamentelor proprii FR TKD 

WT, pe clasa valorică:  
- Clasa B, sportivi cu minim 8 KUP (centura galbena) pana la 5 KUP (centura verde cu tresa albastra)  
- Clasa A, sportivi cu minim 4 KUP (centura albastră),  
 

Concursul se va desfăşura în sistem turneu eliminatoriu, cu modificări ale regulamentului de 
concurs in conformitate cu nevoile etapei, dupa caz. 
 
              Mențiuni: 

 Toate categoriile de vârstă se vor lupta cu echipament electronic în sistem eliminatoriu;  
 Sunt eligibili pentru a fi înscriși în concurs, sportivi ce dețin: 

 
 minim 8 KUP (centură galbena) - 5 KUP corespunzator clasa B; 
 minim 4 KUP  (centură albastră) - 4 DAN corespunzator clasa A; 

 
4. ECHIPAMENT 
 
Fiecare sportiv competitor este obligat să intre în concurs, echipat cu: 
 
 dobok taekwondo WT; 
 centură taekwondo wtf, corespunzătoare KUP sau DAN/POOM; 
 vestă de protecţie taekwondo WT; 
 cască de protecţie taekwondo wtf albă, albastră sau roşie; 
 protecţii tibiale; 
 protecţii cubitale; 
 protecţii genitale; 
 protectii metatarsiene taekwondo electronice DAEDO; 
 mănuşi taekwondo WT; 
 protecţie dentară   
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Notă: 
 
 Echipamentul fiecărui sportiv va fi verificat înaintea intrării pe suprafața de concurs, de către 
un arbitru desemnat pentru această procedură. Acesta se va prezenta la inspectie cu masca, 
ulterior pana la finalul meciului va fi lasata la scaun, urmand ca la final sportivul sa repuna 
masca pana la revenirea in urmatoarea etapa 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 si numai după ce a respectat procedura completă a decontaminării. 
 
Nerespectarea acestor reglementări poate duce la descalificarea sportivului în cauză !!!   

 
5. CONTESTAŢII 
 
Deciziile arbitrilor se pot contesta numai în situaţia în care se pot aduce probe evidente 
(înregistrare video) – şi doar pentru suprafeţele ce nu au asigurate mijloacele tehnice de 
inregistrare video oficială sau se constata ca au functionat defectuos; 
Aceasta se solicită Comisiei 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, în timp de 15 minute de la încheierea meciului. 
Indiferent de concluziile comisiei ce va fi desemnată să judece contestaţia, contravaloarea nu 
este returnabilă şi nu se pot emite pretenţii de nicio natură din partea contestatarului. 
 
6. CÂNTARUL 
 
Cântărirea oficială a sportivilor se va face în ziua competiţiei, între orele 07:00 si 08:00, prin 
tragerea la sorţi (procedura RANDOM).  
Se admite depăşirea categoriei de greutate  pentru sportivii înscrişi în concurs cu maximum de 
5 % din valoarea nominala a categoriei de greutate la care a fost inscris, conform procedurii 
Random .  Cântărirea se va desfașura la sediul sălii de sport ce va găzdui competiţia; adresa 
acestei locaţii este comunicata prin invitatie . 
  
După expirarea datei de înscriere în concurs a sportivilor, nu se vor mai putea face în niciun fel 
modificări la categoriile de greutate la care aceştia au fost înscrişi.  
 
 
NOTĂ: 
 

1. Sportivii ca urmare a procedurii de cântărire, NU se inscriu în cerințele de greutate 
corespunzator mențiuni formulate prin aplicația de înscriere în competiție, NU vor putea 
fi  alocați unei alte categorii de greutate și în consecință vor fi radiați din baza de date 
pentru această competiție!!!  
 

2. Conform reglementărilor pe anul 2021, vă reamintim că sportivii pentru a participa la 
competițiile programate pentru  calendarul național şi internațional, trebuie să existe 
înscrisi in  baza de date a federației TAEKWONDO RANKING!!! 

 

3. Vă rugăm să asigurați prezența sportivilor la orele prezentate în program, nefiind 
admisă nicio derogare de la acesta, pentru a nu prelungi inutil competiția. 

7. CATEGORII DE GREUTATE la KYORUGI pentru clasa valorica A si B 
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COPII 2 

MASCULIN FEMININ 
nu mai mult de 25 kg (-25) nu mai mult de 25 kg (-25) 
peste 25 de kg (+25kg) peste 25 de kg (+25 kg) 

 

COPII 1 

MASCULIN FEMININ 
nu mai mult de 25 kg (-25) nu mai mult de 25 kg (-25 kg) 
peste 25 de kg fara a depasi 30 kg (-30 kg) peste 25 de kg fara a depasi 30 kg (-30 kg) 
peste 30 de kg fara a depasi 35 kg (-35 kg) peste 30 de kg (+30 kg) 
peste 35 de kg (+35kg)  
  

 

JUNIORI MICI 

MASCULIN FEMININ 
nu mai mult de 30 kg (-30) nu mai mult de 30 kg (-30 kg) 
peste 30 de kg fara a depasi 35 kg (-35 kg) peste 30 de kg fara a depasi 35 kg (-35 kg) 
peste 35 de kg fara a depasi 40 kg (-40 kg) peste 35 de kg  fara a depasi 40 kg (-40 kg) 
peste 40 de kg (+40kg) 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) 

 
 

TINERET 

MASCULIN FEMININ 
nu mai mult de 48 kg (-48 kg) nu mai mult de 44 kg (-44 kg) 
peste 48 de kg fără a depăşi 55 kg (-55 kg) peste 44 de kg fără a depăşi 49 kg (-49 kg) 
peste 55 de kg fără a depăşi 63 kg (-63 kg) peste 49 de kg fără a depăşi 55 kg (-55 kg) 
peste 63 de kg fără a depăşi 73 kg (-73 kg) peste 55 de kg fără a depăşi 63 kg (-63 kg) 
peste 73 de kg (+73 kg) peste 63 de kg (+63 kg) 

 
 

JUNIORI 

MASCULIN FEMININ 
nu mai mult de 45 kg (-45 kg) nu mai mult de 42 kg (-42 kg) 
peste 45 kg fără a depăşi 48 kg (-48 kg) peste 42 kg fără a depăşi 44 kg (-44 kg) 
peste 48 kg fără a depăşi 51 kg (-51 kg) peste 44 kg fără a depăşi 46 kg (-46 kg) 
peste 51 kg fără a depăşi 55 kg (-55 kg) peste 46 kg fără a depăşi 49 kg (-49 kg) 
peste 55 kg fără a depăşi 59 kg (-59 kg) peste 49 kg fără a depăşi 52 kg (-52 kg) 
peste 59 kg fără a depăşi 63 kg (-63 kg) peste 52 kg fără a depăşi 55 kg (-55 kg) 
peste 63 kg fără a depăşi 68 kg (-68 kg) peste 55 kg fără a depăşi 59 kg (-59 kg) 
peste 68 kg fără a depăşi 73 kg (-73 kg) peste 59 kg fără a depăşi 63 kg (-63 kg) 
peste 73 kg fără a depăşi 78 kg (-78 kg) peste 63 kg fără a depăşi 68 kg (-68 kg) 
peste 78 kg (+78 kg) peste 68 kg (+68 kg) 

SENIORI 



 

 5 

MASCULIN FEMININ 
nu mai mult de 54 kg (-54 kg) nu mai mult de 46 kg (-46 kg) 
peste 54 kg fără a depăşi 58 kg (-58 kg) peste 46 kg fără a depăşi 49 kg (-49 kg) 
peste 58 kg fără a depăşi 63 kg (-63 kg) peste 49 kg fără a depăşi 53 kg (-53 kg) 
peste 63 kg fără a depăşi 68 kg (-68 kg) peste 53 kg fără a depăşi 57 kg (-57 kg) 
peste 68 kg fără a depăşi 74 kg (-74 kg) peste 57 kg fără a depăşi 63 kg (-63 kg) 
peste 74 kg fără a depăşi 80 kg (-80 kg) peste 63 kg fără a depăşi 67 kg (-67 kg) 
peste 80 kg fără a depăşi 87 kg (-87 kg) peste 67 kg fără a depăşi 73 kg (-73 kg) 
peste 87 kg (+87 kg) peste 73 kg (+73 kg) 

 
Notă: 

 În cazul unui număr mai mic de 4 sportivi pe categorie de greutate, cei inscrisi la acesta categorie se vor 
cumula  categoriei superioare, decizia urmând a fi luată de către Comitetul de Organizare. 

 
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://ranking.naca.ro/login  

 
 Înscrierea este ONLINE și va fi activă între  04 OCTOMBRIE 2021  – 25 OCTOMBRIE 2021, 
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 (3) zile înainte de data limită a înscrierilor.  

- Ultima data pentru inregistare/procesare - aprobari/avizari în Ranking este 25.10.2021. 
- Pentru toți sportivii pe care doriți sa îi inscrieti la această competiție, este necesar să vă 

asigurați că ați efectuat plata vizei anuale și ați comunicat la adresa de Email: 
organizator@taekwondowt.ro , chitanța de plată împreună cu tabelul nominal al sportivilor pentru 
care s-a facut plata in numele Federația Romane de Taekwondo WT.  

- Numai sportivii ce au plata vizei anuale confirmate vor apărea în sistemul TAEKWONDO 
RANKING în cadrul panoului de înscriere la competiții. 

- Numai sportivi ce dețin VIZA MEDICALA VALABILA și/sau adeverință medicală de la medicul 
de familie obținută în perioada 01-25 OCTOMBRIE din care să reiasă că este (CLINIC SANATOS APT 
PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA), sunt eligibili pentru a participa la 
efectuarea procedurii de cântărire și de a participa în acesta competiție !!! 

-  Numai tehnicienii si sportivii cu rezultatul NEGATIV efectuat inainte de inregistrare de catre 
FRTKD WT, pentru virusul SARS COV 2 (COVID19), sunt eligibili pentru a participa la acesta 
competitie. Testarea va fi gratuita. 
 

http://ranking.naca.ro/login
mailto:organizator@taekwondowt.ro
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Notă: 
 Conducătorii delegaţiilor au obligaţia ca la confirmarea înscrierii în competiţie conform programului să 
prezinte toate documentele de acreditare în original, semnate şi ştampilate. Conducătorii delegaţiilor vor 
prezenta, anexat la angajamentul de răspundere civilă, un tabel (alte acte dupa caz, conform procedurilor 
interne FR TKD WT) cu semnăturile părinţilor sportivilor participanţi, după ce părinţii / tutorii legali au fost 
informaţi despre conţinutul angajamentului în cauză si prezenta INVITATIE. 
 

3. DATA LIMITA 
 

 

 
Ultima zi de de înscriere a delegaţiilor cluburilor dumneavoastră este: 

25 OCTOMBRIE 2021 
După această dată Nu se vor accepta înscrieri !!! 

 
http://ranking.naca.ro/login 

 

 
 

4. TAXE DE ÎNSCRIERE  
 

Taxa de înscriere la competitie este de 125 lei/sportiv. Taxa de inscriere se poate achita 
prin bancă (Federaţia Română de Taekwondo WT, B.C.R. – sucursala Unirea, Bucureşti, 
IBAN: RO25 RNCB 0082 0441 7116 0001) sau numerar la competiţie. 

 
• 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 arbitri desemnați de club la acest 
eveniment vor achita o taxă în valoare de 200 euro. 

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

 
 
 
D. ALTELE 

 
1. PREMII 

  
KYORUGI clasa A: 
 LOCUL I  – diplomă, medalie 
 LOCUL II – diplomă, medalie 
 LOCUL III  – diplomă, medalie 
 LOCUL III  – diplomă, medalie 
 
       Diplome și trofee pentru locurile I, II, III, IV, V, VI și Clasament General  
 

http://ranking.naca.ro/login
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KYORUGI clasa B: 
 LOCUL I  – diplomă, medalie 
 LOCUL II – diplomă, medalie 
 LOCUL III  – diplomă, medalie 
 LOCUL III  – diplomă, medalie 
 
       Diplome și trofee pentru locurile I, II, III, IV, V, VI și Clasament General  

 
2. CONTROL DOPING 
 

Federaţia Română de Taekwondo WT 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 WT 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 prin reprezentantul legal, se va asigura ca  sportivii, invitatii  şi oficialii, 

beneficieaza de confortul si mijloacele adecvate participarii la acest concurs in siguranta. 

Federația nu își asumă responsabilitatea pentru decizia reprezentațiilor cluburilor sportive 

membre sau a părințiilor, privind orice înțelegere sau decizie cu privire la serviciile de transport, 

cazare, servitul mesei și alte activități conexe pentru întreaga perioadă a competiției. 
 

E. PROGRAM 
 

EVENIMENT KYORUGI  

Data Ora Evenimentul Locul 

Sâmbătă 
30.10.2021 

19:00 – 21:00 

Inregistrarea cluburilor si testarea gratuita a tuturor participantilor 
Închiderea listelor oficiale pentru toate categoriile de greutate și 
vârstă  
Comunicarea listelor cu sportivi trași la sorți  pentru cântărire 
(RANDOM) 

Sala 
POLIVALENTA 

 
Calea Piscului 

Nr. 10 
BUCURESTI 

(Parcul 
Tineretului) 

Duminică 
31.10.2021 

07:00 – 21:00 
 

Efectuarea cântarului official 
PRELIMINARII Clasa A, Clasa B 
CP1, CP2, JUN.M, JUNIORI 
 
PRELIMINARII Clasa A, Clasa B 
CADETI, TINERET SI SENIORI 
SEMIFINALE și FINALE Clasa A, Clasa B 
Festivitate de premiere (cu respectarea procedurilor specifice 
medicale) 

 
Notă: 
*NU se admite sub nici o motivaţie prezenţa părinţiilor în sala de sport în care se desfașoară competiţia !!! 

În cazul organizării competiţiei în aer liber, accesul părinţilor sau altor invitaţi, va fi permis în baza locurilor 

alocate prin repartizarea acestora în baza regulilor impuse de procedura medicală în vigoare. 
Pentru inregistrare este necesara prezenta unui singur delegat (ceea ce nu implica deplasarea intregii 
delegatii, dupa caz, in ziua precedenta competitiei). 

 
Federaţia Română de Taekwondo W.T. îşi rezervă 

dreptul de a face modificări la acest program, care vor fi comunicate în timp util! 


