
CERERE DE LEGITIMARE  
 

*se completeaza cu majuscule, cu pix de culoare albastru, de catre solicitant 
**se completeaza numai acele campuri corespunzator varstei (minor sau major) 
(SPECIMEN ***acest document este proprietatea intelectuală a Federaţiei Române de Taekwondo WT) 

 

Tutore/reprezentant legal:  

1.   

2.  

Pentru (minorul):  
 

Codul numeric personal al sportivului:  

Adresa domiciliu / reşedinţă,  
 

Strada: , Număr: , Bloc: , Scară:  , 
 

Apartament;  , Localitate: , Judeţ/Sector: 
.   

Nr. mobil:  

Email:         

 

Tipul de solicitare:  legitimare 

 

Pentru persoane repatriate / străine şi / sau care au făcut o pauză mai mare de 3 ani: 

Anul iniţierii în Taekwondo WT:   Localitatea:  

Clubul:  Antrenor:  

 

Clubul (A.S.) la care se legitimează:  

Nr. de Certificat de Identitate Sportivă (CIS):  

Înscrisă în Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor sub Nr.:  

Clubul (A.S.) reprezentată de către dnl/dna:  



 

Se ataşează      
digital o 

fotografie 
mărimea 

       3 cm x 4 cm 

 

 

 

 

Sexul 

     

        M          F 

 

Data naşterii
(ziua,luna,anul) 

 
 

Locul naşterii

 
 

Cetățenia

 
 

KUP

 
 

DAN 

 
 

Certificat nr. 

 
Semnatura 
instructor/ 

antrenor  club 



           
ştampila 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data:  Solicitant (numele in clar):  Semnătura:  

 

         Sunt de acord cu termenii prezentei cereri și cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Federaţia 

Română de Taekwondo WT, fapt pentru care solicit aprobarea înregistrării mele în baza de date RANKING şi eliberarea unei 

cod ROS, modalitate  care să ateste oficial calitatea mea în cadrul federației. Cunoscând prevederile articolului 292 Cod 

Penal, referitor la faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune, declar pe propria răspundere că datele din acestă cerere 

sunt adevărate şi complete, confirm că mi-au fost prezentate şi explicate statutul, regulamentul (ROI) al Federaţiei Române de 

Taekwondo WT, regulamentul competiție  şi arăt ca am inţeles pe deplin acestea privin drepturile şi obligaţiile ce imi revin în 

calitate de membru al federaţiei, fapt pentru care am acceptat să semnez de bună voie şi nesilit(ă) de nimeni acestă cerere. 

 



 / /  

ANGAJAMENTUL SPORTIVULUI DE TAEKWONDO WT 
 
*se completeaza cu majuscule, cu pix de culoare albastru, de catre solicitant 
**se completeaza numai acele campuri corespunzator varstei (minor sau major) 
(SPECIMEN *acest document este proprietatea intelectuală a Federaţiei Române de Taekwondo WT) 

 
Subsemnatul(a) 

 
Arat că am citit Statutul și Regulamentul federației şi prin acestea mă angajez să respect cu stricteţe cerinţele ce 

rezulată din calitatea de membru în cadrul Federaţiei Române de Taekwondo WT atât în sala de antrenament, sala de 
competiţie precum şi în societate conform standardelor Taekwondo-ului WTşi ale sportului de performanţă. 
 

Mă angajez că voi practica şi promova valorile etice şi principiile fundamentale ale olimpismului şi ale taekwondo-ului, 
nu voi defăima, umilii sau insulta activitatea Federaţiei Române de Taekwondo WT, a structurii sportive de care aparţin şi 
a celorlalţi membrii, reprezentanți oficiali ai federației, cadre tehnice şi sportivi din țară și străinătate.  
 

Mă angajez că nu voi folosi tehnicile de Taekwondo învăţate în scopuri huliganice sau împotriva altcuiva în societate, cu 
excepția situațiilor de legitimă apărare demonstrabilă legală sau prin exercitarea unei profesii ce implică această practică. 
 

În cazul în care voi fi slecţionat în LOTUL NAŢIONAL sau LOTUL OLIMPIC mă angajez să fiu prezent  ori de câte ori 
voi fi convocat(ă) în vederea pregătirii, efectuării controalelor medicale periodice, testărilor şi/sau investigaţiilor anti-
doping, susţinerii normelor de verificare / evaluare, voi respecta programul de antrenament şi pregătire şi nu voi părăsi 
incinta destinată acestui proces fără aprobarea persoanelor desemnate, de asemenea voi întreţine şi folosi în condiţii de 
igienă şi siguranţă echipamentele sau materialele primite pe care le voi preda la cerere. 
 

În cazul în care voi fi selecţionat în LOTUL NAŢIONAL sau LOTUL OLIMPIC voi acorda Federaţiei Române de 
Taekwondo WT dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare, precum şi dreptul să mă reprezinte 
în cadrul competitiilor,  convenţiilor şi contracte ce au ca scop  promovarea  imaginii mele, a Federaţiei Române de 
Taekwondo WT, a COSR, Ministerului Sporturilor, a partenerilor care fac posibilă finanţarea programelor, cu ocazia 
evenimentelor organizate de federaţie şi instituţiile internaţionale de specialitate şi în afara acestora. 
 

În situaţia în care pregătirea mea se va efectua şi la structura sportivă la care sunt legitimat, pentru motive fortuite și 
acceptate de conducerea federaţiei ca atare şi / sau este organizată în regim centralizat în centrul naţional sau altă 
locaţie, mă angajez în a mă pregăti cu abnegaţie cu scopul autodepăşirii şi voi lupta pentru obţinerea victoriei şi 
reprezentarea României cu demnitate și dârzenia cuvenită unui cetaţean român si sportiv de performanţă. Arăt că nu voi 
precupeţi nici un efort în pregătirea mea cu obiectivul de a-mi păstra forma tehnică, fizică şi categoria de greutate, iar în 
cazul în care nu voi face aceastea sau nu voi atinge cerințele de etapa şi /sau ca urmare a procesului de 
verificare/evaluare, sunt de acord să fiu exclus(ă) din cadrul lotului naţional sau olimpic. 
 

Declar pe proprie răspundere că starea sănătăţii fizice şi mentale este corespunzătoare, nu am ascuns nimic din datele 
solicitate în cadrul anamnezei proprii, iar pentru accidente, boli profesionale sau deces ce pot apărea în procesul de 
pregătire sau în timpul participării la competițiile sportive oficiale sau de verificare, nu voi cere despăgubiri, absolvind 
Federaţia Română de Taekwondo WT și/sau  structura sportivă de care aparţin de orice răspundere. 

 
Sunt de acord cu prevederile din Standardul Internațional pentru testare și investigații al codului mondial Anti-Doping 

2021 anexa B, art. B.3.1, față de care arăt ca dacă imi va fi solicitată efectuarea unui test şi / sau investigații în acest 
scop voi coopera în consecință. Parinții / tutorele meu înțeleg importanța acestor acțiuni specifice şi susțin poziția mea.  

 
În cazul în care nu voi respecta prezentul angajament sau voi  încălcând regulamentele sportive în vigoare, prevederile 

statutului si/sau regulamentul (ROI) al federatiei,  mă angajez să accept cu demnitate şi să mă supun sancţiunilor stabilite 
de către structurile interne administrative si sportive  ale Federaţia Română de Taekwondo WT. 
 

Federaţia Română de Taekwondo WT şi unitatea sportivă de care aparţin sunt absolvite de orice responsabilitate, dacă 
nu voi respecta prezentul angajament, iar întreaga răspundere penală sau civilă îmi va reveni integral. 
 

Consimnt neîgrădit semnarea prezentului angajament ce face parte integrantă din cererea de legitimare, alături de 
anamneza mea si a fost  semnat  in 3 exemplare, unul pentru subsemnatul, unul pentru club si unul pentru federaţie. 
 
Data completării:  
* Pentru minori (persoane sub 18 ani) semnează ambii părinţi sau tutorele legal conform celor de mai sus menţionate. 
   
*Semnătura: _________________________   Semnătură solicitant: _________________________ 
 
*Semnătura: _________________________ 

, 


