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CUPA ROMANIEI 

PROBELE NEOLIMPICE  
17-18 DECEMBRIE 2021 – BUCUREŞTI EDIȚIA a I-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      17 - 18 DECEMBRIE  2021 
 
 
4. LOCAŢIA     Sala Polivalentă - București 
                                                                                           
 

B. REGULAMENT 
 

mailto:organizator@taekwondowt.ro
http://www.taekwondowtf.ro/
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1. PARTICIPANŢI Structurile sportive cu CIS eliberat de MTS, afiliate 
la Federaţia Română de Taekwondo WT. 

 
2. CATEGORII DE VÂRSTĂ 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  

 
3. DESFĂŞURARE  

Așa cum am planificat cu ocazia Adunarii Generale ordinare 2021, rămânem înscriși 
pe turnanta timpului prezent prin materializarea planului anual. 
Drept consecință, vă invităm să participați la prima ediție a evenimentului național 
sportiv integrat CUPA ROMÂNIEI - probe neolimpice. 
 

    4. MODEL SOCIO-CULTURAL: 
Comemorarea a 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga. 
 

    5. LOCAȚIE: 
Incinta Sala Polivalentă din București. 
 

6. PERIOADA: 
Data de 18.12.2021. 
 

7. ORAR: 
 Deschidere 08:00, cu o estimă de închidere a programului la ora 20:00. 
 

8. PROBELE INCLUSE: 
-   Poomsae 
-   Hoshinsul 
-   Kyokpa 
-   Haidong Gumdo 
-   Speedkick 
 

9. ELIGIBILITATE: 

 Sportivii înscriși la acest eveniment trebuie să fie înregistrați în platforma 
Ranking a F.R. TKD WT. 

 Data de naștere a sportivilor să corespundă grupelor de vârstă Copii și Juniori 
Mici. 
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 Se vor completa tabele tip (se vor comunica electronic), cu datele sportivilor sub 
semnătura președintelui de club, antrenor sau instructor (specimen tabel 
urmează a fi comunicat). 

 Numărul sportivilor înscriși trebuie să fie de minim 3 și maxim 5 sportivi / 1 club 
/ 1 probă ( total sportivi club minim 15, maxim 25). 

 Cluburile pot înscrie sportivi la minim 3 probe. 
 

 
NOTĂ: 
1. Cu ocazia acestui eveniment se vor transmite spre folosință materiale și 

echipamente sportive și cele două microbuze. 
2. Pentru a fi cuprinse în procedura de transmitere în folosință a materialelor și 
echipamentelor specifice, este necesar ca fiecare club să înscrie un număr minim 
de 3 sportivi (copii și juniori mici), pentru fiecare probă neolimpică și nu la mai 
puțin de 3 probe. 
3. Având în vedere  caracterul aplicativ organizat pentru prima fază (08:00 - 14:00), 
a proiectulu si a faptului că acesta facilitează  accesul sportivilor în faza tehnică 
(14:00-18:00), este obligatorie prezența unuia sau a celor doi părinți, ai fiecărui 
sportiv participant. 
4. Astfel, sportivii, printr-o inedită abordate aplicativă vor concura alături de 
părinții lor, urmând ca punctele acumulate împreună să constituie criteriul de 
formare al clasamentului final. 
5. Alte detalii vor fi publicate pe site.  
 
ARGUMENTE: 
1. Acest format de întrecere va fi o călătorie inedită și  memorabilă prin care dorim 
să readucem în actualitate necesarul de emoție rezultat prin  plăcerea de a juca și 
coopera pentru atingerea unor  obiective de la simplu la complex, în spiritul relației 
din interiorul familiei. 
2. Astfel, in dublă calitate de părinți sau aspiranți la acest sublim act primordial și  
existențial, trebuie să participați alături de noi pentru consolidarea stabilității 
emoționale a tinerilor sportivi, aspect  esential ce va juca un rol determinat pozitiv 
în viața viitoare de adult a fiecăruia dintre ei. 
3. Proximitatea sărbătorilor de iarnă și bilanțul anului 2021, vor fi o bună ocazie de 
a ne reuni și celebra biruința spiritului uman în periplul plin de frământări al 
existenței sale milenare. 
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10. Mențiuni: 

 Concursul se va desfăşura printr-un sistem de punctaj global / sportivi/ club / 
eveniment. 

 Rezultatul final va fi calculat prin adunarea punctelor acumulate, suma aritmetica 
rezultata urmand a fi  impartita la numarul de probe din concurs. 

 Proba utilitara cuprinde  8 faze ce urmeaza a fi notate (3 executate de sportivi si 5 
executate de parinti). 

 Probele tehnice cuprind Poomsae, Hoshinsul, Kyokpa, Haidong Gumdo, Speedkick 
(acestea vor fi notate corespunzator procedurii specifice fiecarei probe in parte). 

 Vor fi in total un numar de 12 note care vor fi acordate de catre arbitri oficiali ai 
federatiei. 

 Clasamentul se va realiza in ordinea valorica a numarului de puncte obtinut pe 
echipa (de la cea mai mare valoare, catre cea mai mica). 

 
11. ECHIPAMENT 

Fiecare sportiv competitor este obligat să intre în concurs echipat cu: 

 dobok taekwondo WT (proba aplicativa si probele neolimpice); 

 centură, corespunzătoare KUP (proba aplicativa si probele neolimpice); 

 vestă de protecţie taekwondo WT (proba de Haidong Gumdo); 

 cască de protecţie cu vizor, (proba de Haidong Gumdo); 

 protecţii tibiale; (proba de Haidong Gumdo) 

 protecţii cubitale; (proba de Haidong Gumdo) 

 protecţii genitale; (proba de Haidong Gumdo) 

 mănuşi taekwondo WT (proba de Haidong Gumdo); 
 
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. 
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 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 ! 

 
 

12. 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 presatiei sportivului pentru fiecare proba in parte. 
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. 
 

13. CÂNTARUL 
 
Avand in vedere formatul acestui concurs, procedura cântărire nu se va desfașura. 

 
NOTĂ: 
1. 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!!! 

 

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

 
14. COMPONENŢA ECHIPELOR 

Fiecare delegaţie poate fi alcătuită din: 

 1 conducător delegaţie 

 1 manager 

 2 antrenori  

 2 instructori 

 1 medic 

 sportivi competitori 

 parinti 
 

15. ACREDITARE 
Înscrierea la această competiție se va face folosind un sistem TABELAR specific.  
- Toate informațiile suplimentare pentru înscrierea sportivilor la competiție sunt 

afișate pe prima pagina a panoului www.taekwondowt.ro. 
- 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 la acest concurs este 16.12.2021. 
- 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 cadrul panoului 
de înscriere la competiție. 
- Numai sportivi ce dețin VIZA MEDICALA VALABILA și/sau adeverință medicală de la 
medicul de familie obținută în perioada 01 OCTOMBRIE – 16 DECEMBRIE din care să 
reiasă că este (CLINIC SANATOS APT PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI DE 
PERFORMANTA), sunt eligibili pentru 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 este in sarcina participantilor sportivi, 
tehnicieni, parinti sau invitati. Toti participanti trebuie sa depuna la secretariatul 
federatiei o proba martor RAPID TEST SALIVA pentru Covid 19, privind situatia 
personala medicala. Numai cei ce sunt detinatorii unui test personal cu rezultat 
NEGATIV vor avea acces in incinta salii de concurs.  

 

https://taekwondowt.ro/2021/12/cupa-romaniei-2021-probe-neolimpice/
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. 

 
16. DATA LIMITA 

 

 
Ultima zi de de înscriere a delegaţiilor cluburilor dumneavoastră este: 

16 DECEMBRIE 2021 
După această dată Nu se vor accepta înscrieri !!! 

 
www.taekwondowt.ro  

 

 
 

17. TAXE DE ÎNSCRIERE  
 

 Cluburile sportive participante au obligatia de a desemna arbitri la acest  
Eveniment. 

 La acest eveniment sportiv nu se percep taxe. 
 

 
D. ALTELE 

 
1. PREMII 

 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://www.taekwondowt.ro/


 8 

18. 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. 

 
19. 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. 

 

IN ATENTIA PARINTILOR! Probele destinate acestora au un caracter recreativ ce nu 

implica efort intens, abilitati atletice si mai ales nu poate  genera ipostaze stanjenitoare 

pentru cei implicati si/sau ceilalti participanti. De aceea, in structura si continutul acestor 

probe am regasit momente cotindiene si evidenta bucuriei de a le realiza alaturi de 

proprii copii. Astfel, avem doborarea unor cuti numerotate de conserva folosind mici 

saculeti cu nisip, jocul de DARTS respectiv aruncarea cu sageti intr-o tinta electronica, 

aruncarea unor mingi de baschet la un cos cu senzor electronic de inregistraea 

punctajului, pescuitul unor ratuste magnetice, etc. Punctajul obtinut va conta in 

economia acumularii de puncte pentru club, dar mai ales la bucuria copiilor. 
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E. PROGRAM 
 

  
Data Ora Evenimentul Locul 

VINERI 
17.12.2021 

16:00 – 20:00 
Inregistrarea cluburilor si 
prezentarea testelor Covid martor 
 

Sala 
POLIVALENTA 

Bucuresti 

VINERI 
17.12.2021 

20:00 – 20:30 
Închiderea listelor oficiale  
 

Sâmbătă 
18.12.2021 

08:00 – 14:00 

 
PROBA APLICATIVA (sportivi si 
parinti) 
 

Sâmbătă 
18.12.2021 

14:00 – 18:00 
PROBELE  TEHNICE  (sportivi) 
Poomsae, Hoshinsul, Haidong 
Gumdo, Speedkick, Kyokpa 

Sala 
POLIVALENTA 

Bucuresti 

Sâmbătă 
18.12.2021 

18:00 – 20:00 

FESTIVITATE PREMIERE 
TRANSMITEREA IN FOLOSINTA A 
ECHIPAMENTELOR/ MATERIALELOR 
SI AUTOVEHICULELOR  8+1 pasageri 

Sala 
POLIVALENTA 

Bucuresti 

 
*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 prezentei invitatii, acestea  vor fi comunicate în timp util! 
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