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REGULAMENTUL GENERAL DE ORDINE INTERIOARĂ 

al  
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE TAEKWONDO WT 

 
 
 
Preambul: 
  Prezentul Regulament de Ordine Interioară este realizat in conformitate cu nevoile şi 
specificul disciplinei sportive olimpice Taekwondo WT. In cuprinsul său sunt reglementate aspecte de 
interes privind procedurarea şi normarea unor problematici de interes general ce au in vedere 
organizarea, desfăşurarea, auditarea, omologarea şi publicitatea activităţii şi a rezultatelor proprii, 
aşa cum sunt cuprinse in planurile anuale ce circumscriu Strategiei pe termen lung a Federaţiei 
Române de Taekwondo WT. 
 
CAPITOLUL I.  

1. DISPOZIŢII GENERALE  
 
Art. 1. Federaţia Română de Taekwondo WT, denumită în continuare F.R.Tkd WT, este persoană 
juridică de drept privat, de utilitate publică autonomă, neguvernamentală, fără scop lucrativ, care-şi 
exercită deplina autoritate în organizarea şi desfăşurarea TAEKWONDO WT ca ramură de sport 
recunoscută oficial  pe teritoriul ţări noastre cât şi în reprezentarea internaţională României.  
 
Art. 2. F.R.Tkd WT este o structură de interes naţional, fiind singura federaţie sportivă naţională 
autorizată prin lege să organizeze, să coordoneze, să controleze, să conducă, să auditeze şi să publice 
rezultatele din întreaga activitate a Taekwondo WT pe teritoriul României, astfel încât să contribuie la 
dezvoltarea continuă a ramurii de sport pe plan naţional şi international, prin selecţia sportivilor, 
pregatirea acestora, specializarea şi înscrierea în concurs cu scopul reprezentării ţării la competiţie şi a 
obţinerii victoriei.  
 
Art. 3. F.R.Tkd WT este constituită prin asocierea cluburilor sportive, a asociaţiilor judeţene de 
Taekwondo WT care deţin certificate de identitate sportivă ce aderă şi recunosc statutul şi 
regulamentele F.R.Tkd WT, se angajeaza să respecte prevederile acestor acte sub sancţiune.  
 
Art. 4. În temeiul prevederilor  Statutul F.R.Tkd WT, aceasta este în drept a-şi elabora propriul 
regulament pentru aplicarea şi completarea dispoziţiilor cuprinse în Statutul său, privind modul de 
desfăşurare a activităţii proprii.  
 
Art. 5. Verificarea modului de aplicare şi respectarea dispoziţiilor Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al F.R.Tkd WT şi a altor reglementări proprii se exercită de către preşedinte, secretar 
general, Comitet Executiv, Consiliul Director, Colegii şi Comisii  conform atribuțiilor.  
 

2. ATRIBUŢIILE CONDUCERII 
 
ART. 6. Acest regulament are caracter administrativ şi completeaza Statutul federatiei, fiind opozabil 
tuturor membrilor federaţiei şi terţilor persoane fizice şi juridice la nivel naţional şi internaţional. 
 
ART. 7. In forma sa, regulamentul va urmării să completeze şi procedureze prevederile statutare şi 
cadrul general specific al disciplinei sportive Taekwondo WT şi urmeaza a fi modificat ori de câte ori 
este necesar cu acordul Adunării Generale a federaţiei, la propunerea membrilor săi şi /sau a organelor 
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de conducere, după caz şi în conformitate cu modificările regulamentelor internaţionale şi/sau cele 
legislative naţionale. Modificări, ce dacă se impun, după caz, se vor aplica cu un caracter imediat fiind 
asumate de către organele de conducere până la ratificarea lor de Adunarea Generală a federaţiei. 
 
ART. 8. Pentru standardizarea, procedurarea şi normarea activităţilor directe în legătură cu 
organizarea, desfăşurarea, coordonarea, omologarea, publicitatea şi dezvoltarea domeniului 
Taekwondo WT în ţara noastră şi implicit în relaţia cu toate autorităţile internaţionale, F.R.Tkd WT prin 
organele de conducere şi structurile interne, colegii şi comisii vor elabora documente interne cu 
caracter operativ administrativ şi executiv după caz. 
 
Art.9. Preşedintele federaţiei: 

       - scop şi atribuţii pentru care răspunde - 
a. Are atribuţii depline în tot ceea ce priveşte activitatea prezumată şi desfăşurată de către Federaţia 

Română de Taekwondo WT, conduce şi coordonează activitatea Comitetului Executiv, Consiliului 
Director, prezidează Adunarea Generală; 

b. Preşedintele poate în interes general să decidă şi să acţioneze pentru apărarea drepturilor 
membrilor federaţiei în opoziţie cu membrii Consiliului Director; 

c. Preşedintele se poate sesiza în orice situaţie în interes general şi să acţioneze imediat în consecinţă 
pentru asigurarea unui climat sigur, etic sportiv şi moral, implicit pentru a diminua consecinţele 
unei situaţii apărute intempestiv şi /sau nu a fost cunoscută îndeajuns anterior; 

d. Pentru exercitarea atribuţiilor sale emite decizii, ordine, avize şi alte acte în interes general; 
e. Alte competenţe conform statutului. 
Art. 10. Secretar general (ordonatorul principal de credit) 
        - scop şi atribuţii pentru care răspunde - 
a. asigură îndeplinirea operativă a sarcinilor curente în baza regulamentelor în vigoare, informându-i 

în acest sens pe preşedinte, Comitetul Executiv, Consiliul Director şi Adunarea Generală; 
b. răspunde de problemele financiare şi de secretariat la acţiunile interne şi  internaţionale. 
c. are competenţe conform statutului şi altele în interesul general ce asigură operativitatea 

administrativă şi financiară după caz, în mod special siguranţa membrilor federaţiei şi /sau a 
spectatorilor. 

d. Secretarul general se poate sesiza în orice situaţie în interes general si să acţioneze in consecinţă 
pentru asigurarea unui climat sigur, etic sportiv şi moral, implicit cu obiectivul de a diminua 
consecinţele unei situaţii apărute intempestiv şi /sau nu a fost cunoscută anterior; 

 
Art. 11. Vicepreşedinte 
              - scop şi atribuţii pentru care răspunde - 
- Calitate pe care o detin timp de 1 an, prin rotaţie, următorii membrii ai Consiliului Director (Dir. 

Colegiului Național al Centurilor Negre-Evaluare KUP/DAN-Certificare, Departamentului Național de 
Promovare-Dezvoltare-Programe-Acțiuni-Sociale-Voluntariat; 

- Este direct subordonat preşedintelui federaţiei; 
- Coordonează, răspunde de desfăşurarea unor  acţiuni in baza delegării; 
- Reprezintă fără să poată angaja administrativ şi fiscal Federaţia la acţiunile şi activităţile la care a 

fost delegat; 
- Poate fi membru în Comisia de apel; 
- Are autoritate de control şi reprezintă federaţia in relaţia cu autorităţile în localităţile unde sunt 

cluburi sau asociaţii sportive ce desfăşoară activitate de Taekwondo WT, pentru susţinerea acestora 
sau după caz propune sancţionarea lor, in baza delegaţiei; 

- Are atribuţii şi se va implica in dezvoltarea activităţii federaţiei prin identificarea localităţilor cu 
potenţial uman şi condiţi propice de creare a noii secţii sau cluburi; 

- Colaborează cu structurile interne pentru a identificarea şi prezentarea unor proiecte de dezvoltare; 
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- Prin consultare şi consens cu structurile centrale ale federaţiei poate propune  susţinere materială şi 
financiară a sportivilor, instructorilor, antrenorilor, cluburilor, asociaţiilor cu cele mai bune rezultate 
pentru acţiunile la care a fost delegat.  

 
Art. 12. Director al Colegiului Național al Antrenorilor-Instructorilor-Sportivilor; 
        - scop şi atribuţii pentru care răspunde - 
- este condus de către unul dintre tehnicienii cu experienţă, acesta are statut de membru al 

Consiliului director şi indeplineşte funcţia de director al colegiului; 
- stabileşte orientarea, conţinutul şi metodica procesului de selecţie şi de antrenament în domeniul 

Taekwondo WT în raport cu particularităţile anamnezei, vârstei, de sex, nivel de competenţe KUP-
DAN, a etapei de pregătire şi obiective;  

- răspunde de elaborarea sistemului de cerinţe, norme, baremuri metodice specifice ramurii de 
Taekwondo WT, urmăreşte aplicarea lor la loturile naţionale; 

- ţine evidenţa antrenorilor, instructorilor membrii ai  federaţiei;  
- organizează cursuri pentru formarea şi perfecţionarea antrenorilor, instructorilor şi sportivilor, 

evaluări periodice şi propune avizarea rezultatelor în atenţia Comitetului Executiv şi aprobarea 
Consiliului Director privitor la acordarea de categorii de clasificare, retrogradare sau radiere din 
colegiu a unor membrii ai federaţiei; 

- întocmeşte în cooperare cu antrenorul coordonator şi propune spre aprobarea Comitetului Executiv  
planurile de pregătire a loturilor naţionale, asigurând desfăşurarea acestui proces; 

- asigură alături de alte persoane oficiale controlul asupra procedeului de instruire şi antrenament în 
unităţile în care se practică Taekwondo WT şi la loturile naţionale, pe baza obiectivelor planificate şi 
prevăzute in cadrul Caietului Antrenorului/Instructorului; 

- analizează modul de desfăşurare a competiţiilor, precum şi comportamentul instructorilor, 
antrenorilor şi sportivilor cu ocazia competiţiilor, stagiilor, seminariilor, antrenamentelor,   
naţionale/internaţionale şi propune  Consiliului Director măsurile ce se impun in consecinţă;  

- propune programa de pregătire anuală şi asigură implementarea acesteia, are autoritatea de 
control asupra muncii antrenorilor, instructorilor, sportivilor şi a altor categorii de tehnicieni; 

- propune date/perioade calendaristice pentru organizarea de Stagii şi Seminarii naţionale, 
localitatea  şi locaţia de desfășurare cât şi condiţiile/criterile de organizare;  

- colaborează cu celelalte comisii/colegii/centre naţionale în elaborarea diferitelor documente/ 
metodologii şi realizarea de sesiuni practice in cadrul programelor formative şi de pregătire 
continuă;  

- colaborează cu antrenorul coordonator şi cu celelalte structuri interne pentru realizarea programei 
tehnico-metodice şi a criteriilor pentru selecţie, evaluare, pregătire continuă şi urmărește impreună 
cu preşedintele implementarea acestora; 

- face propuneri de promovare, recompensare sau retrogradare în funcţie de munca depusă;  
- contribuie la eleborarea  materialelor de specialitate, participă la programele de pregătire continuă 

pentru aducerea la curent a membrilor federaţiei cu privire la noutăţile din domeniu pe plan 
mondial; 

- avizează contractele/Licenţele antrenorilor, instructorilor şi sportivilor şi urmăreste  evidenţa 
acestora in Ranking; 

- propune președintelui, Comitetului Executiv, Consiliului director antrenorii de lot şi componenţa 
colectivelor tehnice, răspunde nemijlocit de activitatea de selecţie şi coordonare a pregătirii de 
performanţă; 

- urmărește alături de preşedinte gradul de implicare și rezultatele antrenorilor, instructorilor, 
sportivilor  cu ocazia participării  la programele şi activităţile federației, evidenţiează rezultatele și 
propune măsuri in consecinţă;   

- propune  avansarea cadrelor tehnice cu rezultate deosebite, urmărește  inscrierea lor in Ranking; 
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- poate desfășura cu avizul Comitetului Executiv al federaţiei, orice alte activități in aria de 
competenţă ce au ca scop atingerea de noi performanțe sportive și/sau creșterea competențelor 
antrenorilor, instructorilor și sportivilor; 

- nu poate avansa în numele federaţiei discuţii, propuneri sau dezbateri pe teme legate de activitatea 
sa decât cu acordul scris al preşedintelui, Comitetului Executiv sau Consiliului Director. 

- Colegiului Național al Antrenorilor-Instructorilor-Sportivilor are în componenţă un director, un  
director adjunct, secretar şi membrii. 

Toate materialele emise de Colegiul antrenorilor trebuie să fie avizate şi arhivate de către directorul 
colegiului, care are obligaţia să ţină o evidenţă a acestora şi să o prezinte spre avizare preşedintelui 
federaţiei. 
 
Art. 13. Colegiului Național al Centurilor Negre-Evaluare KUP/DAN-Certificare 
       - scop şi atribuţii pentru care răspunde – 
- este condus de către unul dintre tehnicienii cu experiență, acesta are statut de membru al 

Consiliului director şi indeplinește funcţia de director al colegiului; 
- organizează şedinţe semestrial sau de câte ori este nevoie, iar hotărârile se iau prin vot deschis cu 

majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  
- este alcătuit din membrii ai federaţiei; 
- are atribuţii de coordonare pentru întreaga activitate de evaluare/omologare a gradelor KUP și DAN 

in cadrul federatiei; 
- propune datele calendaristice pentru organizarea stagiului naţional de examinare KUP și DAN, 

localitatea si locaţia de desfășurare şi cerinţele/criteriile de desfăşurare; 
- poate face parte din Comisia Tehnică și contribuie la realizarea programei tehnico-metodice pentru 

evaluare și pregătire continuă a sportivilor, instructorilor, antrenorilor și arbitrilor; 
- urmărește alături de președinte gradul de implementare a programului pentru această structură 

internă și propune măsuri in consecinţă;   
- aprobă rezultatele evluărilor KUP-DAN și urmărește publicarea acestora in platforma digitală 

Ranking; 
- poate propune  pentru performanțe deosebite avansarea in regim excepţional la un nivel superior 

de competență tehnică și profesională vocaţională a membrilor federaţiei; 
- evidenţiază nivelul tehnico-metodic al sportivilor și tehnicienilor cu ocazia competiţiilor, 

seminariilor, stagiilor și examenelor la nivel naţional, elaborând concluzi pe care le prezintă spre 
cunoştință Comitetului Executiv,  Consiliului Director; 

- nu poate avansa discuţii, propuneri sau a face dezbateri pe teme legate de activitatea sa in aria de 
competenţă decât cu acordul scris al preşedintelui, Comitetului Executiv sau Consiliului Director; 

- Colegiul Centurilor Negre are în componenţă un director, un  director adjunct, secretar şi membrii. 
 

Toate materialele emise de Colegiul Centurilor Negre trebuie să fie avizate şi semnate de către 
directorul colegiului, care are obligaţia să ţină o evidenţă a acestora şi să o prezinte anual spre avizare 
preşedintelui federaţiei, spre cunostinţa Consiliului Director şi aprobarea Adunării Generale a 
federației. 
 
Art. 14. Colegiul Național al Arbitrilor / IT: 

scop si atribuţii pentru care răspunde - 
- este condus de către unul dintre tehnicienii cu experienţă, un statut moral sănătos şi indeplinește 

funcţia de director al colegiului, acesta are statut de membru al Consiliului director; 
- organizează cursuri pentru formarea şi perfecţionarea arbitrilor, examene pentru promovarea 

acestora, propune Consiliului director acordarea de categorii de clasificare, retrogradare sau radiere 
a unor arbitri din colegiu; 

- ţine evidenţa arbitrilor din întreaga ţară;  
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- propune spre adoptare Regulamentul de arbitraj în concordanţă cu regulamentul internaţional şi in 
particular a unor adnotări particulare specifice mediului naţional; 

- rezolvă contestaţiile privind interpretarea regulamentului alături de administratorul de competiţie 
şi reprezentaţi oficiali ai  federaţiei;  

- deleagă arbitri la acţiunile interne şi internaţionale organizate de federaţie, propune Consiliului 
director arbitri străini care să fie invitaţi pentru arbitrarea concursurilor internaţionale disputate în 
ţara noastră şi arbitri români care se deplasează pentru arbitrarea concursurilor internaţionale; 

- Colegiul Centurilor Negre are în componenţă un director, un  director adjunct, secretar şi membrii. 
- stabileşte orientarea, conţinutul şi metodica procesului de pregătire continuă a arbitrilor  în 

domeniul Taekwondo WT si se asigură de implementare lor; 
- Propune datele calendaristice pentru organizarea Seminariilor naţionale, localitatea de desfășurare 

şi locația. 
- avizează contractele/Licenţele antrenorilor şi instructorilor şi ţine evidenţa acestora 
- Toate materialele emise de Colegiul antrenorilor trebuie să fie avizate şi semnate de către 

directorul colegiului, care are obligaţia să ţină o evidenţă a acestora şi să o prezinte spre avizare 
preşedintelui federaţiei. 

- nu poate avansa discuţii, propuneri sau dezbateri pe teme legate de activitatea sa decât cu acordul 
scris al președintelui şi /sau Consiliului Director. 

- arbitri nu fac obiectul oricăror forme de transfer, iar atunci când apar situații de denunțare a 
participării in numele unei structuri sportive  acesta va participa reprezentând colegiul. 

 
Art. 15. Departamentului Național de Promovare-Dezvoltare-Programe-Acțiuni-Sociale-Voluntariat; 
          - Scop şi atribuţii pentru care răspunde - 
- înregistrează numărul de sportivi (pe categorii de vârstă şi sex), numărul de instructori/antrenori, 

numărul de centuri negre, tehnicienilor IT, voluntarilor; 
- înregistrează toate rezultatele la competiţiile interne şi internaţionale pe bază de acte justificative;  
- urmăreşte fluctuaţia sportivilor, antrenorilor, instructorilor, voluntarilor  şi arbitrilor; 
- colaboreaza cu celelalte structuri centrale și conducerea federaţiei la realizarea situaţiei statistice 

anuale a federaţiei, urmând ca această comisie să depună  până la data de 15 octombrie a fiecărui 
an forma finală la Federaţia Română de Taekwondo WT;  

- prin consens și consultări cu celelalte structuri centrale și conducerea federaţiei realizează 
materiale video-audio, reviste, broşuri şi alte materiale de propagandă; 

- va urmării atât realizarea de înţelegeri contractuale cu sponsori şi alte persoane interesate în 
promovarea şi dezvoltarea Taekwondo W.T., cât şi organizarea de competiţii de acest gen; 

- urmăreşte atât conceperea şi dezvoltarea unei activităţi de producţie proprie, cât şi de distribuţie a 
produselor obţinute; 

- urmăreşte crearea unei baze materiale propri, cu prioritate: motel, sală de specialitate pentru 
pregătire, teren de pregătire în aer liber, mijloace și instalații de pregătire şi altele. 

- avizeaza şi omologhează după caz cadrul logistic competițional şi mijloacele necesare pentru 
organizarea competițiilor sportive, aplicative sau demonstative de Taekwondo WT. 

 
Art. 16. Departamentul Național Școlar Universitar și Militar 
          - Scop si atribuţii pentru care răspunde - 
- înregistrează numărul de sportivi școlari, studenţi și militari (pe categorii de vârstă şi sex), numărul 

de instructori/antrenori, numărul de centuri negre, tehnicienilor IT, voluntari ce participă in cadrul 
activităţilor de calendar specifive departamentului; 

- înregistrează rezultatele sportivilor școlari, studenţi şi militari la competiţiile interne şi 
internaţionale in bază de acte justificative;  

- urmăreşte fluctuaţia sportivilor, antrenorilor şi arbitrilor ce activează in aria școlară, universitară şi 
militară; 
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- colaborează cu celelalte structuri centrale şi conducerea federaţiei la realizarea situaţiei statistice 
actuale şi de perspectivă  multianuală;  

- aceast departament va depune în fiecare an până la data de 15 octombrie, în atenţia conducerii 
Federaţiei Române de Taekwondo WT, propunerea de calendar anual școlar, universitar şi militar;  

- urmăreşte tipurile de nevoi specifice, propune măsuri pentru crearea unei baze materiale propri, cu 
prioritate: hotel, motel, sală de specialitate pentru pregătire şi concurs, teren de pregătire în aer 
liber, mijloace și instalații de pregătire şi alte mijloace mobile şi imobile, utile desfăşurării activităţii. 

 
Art. 17. Centrului Național pentru Formare-Cercetare-Documentare-Omologare-Pregătire Continuă; 
          - Scop şi atribuţii pentru care răspunde  
- organizează prin consens cu celelalte structuri centrale sistemul de formare, cercetare, 

documentare, omologare și pregătire continuă cu privire la organizarea și practicarea disciplinei 
sportive olimpice Taekwondo WT, editează și publică buletine oficiale, cărți, reviste, broșuri, 
materiale tecnico-metodice scrise/ video/ audio; 

- avizează după caz la cerere sistemul de norme/ bareme/ criterii/ rezultate ale evaluărilor realizate 
cu ocazia organizării și desfășurării acţiunilor, activităţilor cuprinse in planul anual, 

- colaborează cu celelalte structuri centrale şi conducerea federaţiei la realizarea situaţiei statistice 
anuale a federaţiei, urmând ca această comisie să depună spre avizare până la data de 15 
octombrie a fiecărui an forma finală la Federaţia Română de Taekwondo WT;  

- prin consens şi consultări cu celelalte structuri centrale şi conducerea federaţiei, realizează planurile 
de selecţie, formare, pregătire continuă, specializare şi evaluare a membrilor federației; 

- înregistrează şi urmărește evoluţia numărului tehnicienilor de specilitate şi a celorlalte categorii de 
specialişti implicaţi in aria de activităţi a disciplinei sportive olimpice Taekwondo WT; 

- urmăreşte calitatea actelor de manifestare fizică şi mintală in cadrul produsului de  know-how 
tehnico-metodic elaborat şi propus prin structura planurilor de lecţie  de către antrenori şi 
instructori, măsurând prestaţia specifică a sportivilor  in cadrul antrenamentelor, competiţiilor, 
stagiilor, evaluărilor periodice;  

- planifică etapele de evaluare intermediară, pregătire continuă şi licenţiere anuală  a sportivilor, 
antrenorilor/instructorilor şi arbitrilor, raportează trimestrial conducerii federaţiei, rezultatele 
sintezelor propri din cadrul proceselor de documentare şi cercetare asupra perspectivelor de 
interes din domeniu sau după caz a celor planificate la cererea conducerii federaţiei; 

- colaborează cu celelalte structuri centrale ale federaţiei pentru  realizarea situaţiei statistice anuale 
a federaţiei, urmând ca acest departament să depună  până la data de 15 octombrie a fiecărui an 
forma finală a planului de activităţi pentru anul următor;  

- va urmării atât realizarea de înţelegeri contractuale cu sponsori şi alte persoane interesate în 
promovarea şi dezvoltarea Taekwondo WT, cât şi organizarea de competiţii de acest gen; 

- contribuie la crearea unui standard naţional privind identificarea, realizare şi /sau extinderea bazei 
materiale propri, cu prioritate: motel, cantină/restaurant, sală de specialitate pentru studiu și 
antrenament, teren de pregătire în aer liber, echipamente, mijloace și instalaţii de pregătire şi altele 
ce pot avea şi un caracter util accesoriu proceselor de documentare, cercetare, măsurare, 
raportare, pregătire continuă, specializare, altele; 

 
Art. 18. Departamentului Național Evidență Ranking-Legitimare-Licențiere ROS/GAL/GOL-Control;   

Este un nemijlocit mijloc electronic/digital cu un format specific destinat managementului 
activității specifice a federatiei, fiind utilizat astfel; 
- pentru a inregistra şi gestiona datele de afiliere a structurilor sportive membre, de legitimare a 

sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, voluntarilor, managerilor de club, alţii; 
- Pentru a organiza şi inregistra pentru conformitate şi publicitate evidenţa competențelor KUP și 

DAN (evidenţa centurilor colorate) a membrilor federaţiei; 
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- acesta este un sistem informatic denumit Ranking şi dezvoltat cu scopul de a facilita accesul rapid şi 
specific membrilor activi ai federaţiei la platforma de evidenţă club, legitimare, acreditare 
competiţii, stagii, seminarii, cursuri formare, pregătire continuă, evaluări KUP-DAN;  

- sistemul deţine o aplicaţie de management a evidenţei performantelor sportive omologate pentru 
conformite şi publicitate, in acest mod fiind rezultat și clasamentul general pe echipe/cluburi şi 
individual pentru sportivi, antrenori, instructori; 

- această platformă digitală poate genera analize, sinteze şi prezentări grafice privind aspecte 
specifice activității şi de interes al federaţiei; 

- accesul in baza de date creată prin platforma RANKING este garantat numai persoanelor calificate şi 
competenţa sub cerinţa confidențialităţii și a manipulării datelor cu inalt grad de conștiinţă și 
responsabilitate urmărind prevederile GDPR, primind un mandat in acest scop prin inregistrarea 
contului său şi comunicarea parolei de acces; 

- stocarea datelor in sistemul informatic Ranking se va efectua printr-un server dedicat cu 
redundanţă de 100% (tip mirroring), folosind in acest scop o companie ce respecta ISO privind 
securitatea datelor; 

 
Art. 19. Antrenorul coordonator: 
       - scop şi atribuţii pentru care răspunde - 
-   trebuie să aibe cetaţenia romană, să fie cadru tehnic cu ridicată competenţă de specialitate 
Taekwondo WT, răspunde nemijlocit privind planul de antrenament şi coordonarea pregătirii de înaltă 
performanţă, a loturilor naţionale şi olimpice; 
-   răspunde de implementarea sistemului de cerinţe, norme, bareme metodice specifice ramurii de 
Taekwondo WT, urmăreşte aplicarea lor pentru loturile naţionale; 
- face parte din  Colegiul antrenorilor, Instructorilor si sportivilor; 
- participă alături de celelalte structuri centrale şi de conducere, tehnicieni de specialitate/ 

consultanți externi asigurând realizarea procesului de selecţie şi evaluare intermediară a sportivilor 
în cadrul loturilor naţionale şi supune spre aprobare Comitetului Executiv, Consiliului Director 
concluzii și rezultateleevaluărilor intermediare şi finale; 

- poate primi prime, indemnizaţii de succes; 
 
Art. 20. Clasificarea competițiilor sportive specifice Taekwondo WT in România pentru care primesc 
punctaj structurile sportive membre urmare a pozitiei in clasamentul pe echipe; 
A. Acțiuni interne 

 
1. Acţiuni de nivel național  ROU   (Campionat Naţional, Cupa României şi Stagiul Naţional 
a) pentru locul 1,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 150 puncte 
b) pentru locul 2,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 125 puncte 
c) pentru locul 3,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 100 puncte 
d) pentru locul 4-8,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat   50 puncte 

 
2. Acţiuni de nivel regional  REG    (Competiții Regionale, Seminarii în parteneriat cu F.R.Tkd WT) 
a) pentru locul 1,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 100 puncte 
b) pentru locul 2,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 75 puncte 
c) pentru locul 3,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 50 puncte 
d) pentru locul 4-8,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 25 puncte 
 

 
 

3. Acţiuni de nivel regional  JUD    (Competiții Regionale, Seminarii în parteneriat cu F.R.Tkd WT) 
a) pentru locul 1,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 50 puncte 
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b) pentru locul 2,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 40 puncte 
c) pentru locul 3,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 30 puncte 
d) pentru locul 4-8,   Clasa A,  nivel ROU,    alocat 20 puncte 

 
B. Acțiuni internaționale (se vor puncta doar acele competitii unde se obtin medalii cu victorie si sunt 

inscrise in calendarul oficial al federatiei) 
1. Acţiuni de nivel clasa G1, G2  (etape din clasamentul regional,continental,mondial) 
a) pentru locul 1,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 300 puncte 
b) pentru locul 2,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 250 puncte 
c) pentru locul 3,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 200 puncte 
d) pentru locul 4-8,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 150 puncte 

 
Art.21. Clasamentul sportiv individual este realizat prin inregistrarea unui punctaj după cum 
urmează: 

A. Acţiuni interne: 
1. Sportivii primesc un punctaj corespunzător gradului de efort conform clasificării sale sportive 

şi nivelul competiţiei, astfel pentru competiţii nivel ROU; 
a) pentru locul 1,  sportiv clasa A,  nivel ROU,    alocat 25 puncte 
b) pentru locul 2,  sportiv clasa A,  nivel ROU,    alocat 15 puncte 
c) pentru locul 3,  sportiv clasa A,  nivel ROU,    alocat   7 puncte 
d) pentru fiecare meci desfășurat, nivel ROU,    alocat   1 punct 

 
2. Sportivii primesc un punctaj corespunzător gradului de efort conform clasificării sale sportive 

şi nivelul competiţiei, astfel pentru competiţii nivel REG; 
a) pentru locul 1,  sportiv clasa A,  nivel REG,   alocat 15 puncte 
b) pentru locul 2,  sportiv clasa A,  nivel REG,   alocat 10 puncte 
c) pentru locul 3,  sportiv clasa A,  nivel REG,   alocat   5 puncte 
d) pentru fiecare meci desfășurat, nivel REG,  alocat   1 punct 

 
3. Sportivii primesc un punctaj corespunzător gradului de efort conform clasificării sale sportive 

şi nivelul competiţiei, astfel pentru competiţii nivel JUD; 
a) pentru locul 1,  sportiv clasa A,  nivel JUD,   alocat 7 puncte 
b) pentru locul 2,  sportiv clasa A,  nivel JUD,   alocat 5 puncte 
c) pentru locul 3,  sportiv clasa A,  nivel JUD,   alocat 3 puncte 
d) pentru fiecare meci desfășurat, nivel JUD,   alocat 0 puncte 

 
B. Acțiuni internaționale: 
1. Sportivii primesc un punctaj corespunzător gradului de efort conform clasificării sale sportive 

şi nivelul competiţiei, astfel pentru competiţii nivel G1,G2; 
a) pentru locul 1,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 250 puncte 
b) pentru locul 2,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 200 puncte 
c) pentru locul 3,   Clasa GAL,  nivel INT,     alocat 150 puncte 
d) pentru locul 9-16,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat   50 puncte 

 
2. Acţiuni de nivel clasa G4 (competiții europene și continentale) 
a) pentru locul 1-3,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 1.000 puncte 
b) pentru locul 4-6,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat    800 puncte 
c) pentru locul 7-12,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat    500 puncte 

 
d) Acţiuni de nivel clasa G8, G12    (competiţii mondiale, grand slam, grand prix)  
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a) pentru locul 1-3,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 1.500 puncte 
b) pentru locul 4-7,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 1.200 puncte 
c) pentru locul 8-12,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat    700 puncte 

 
Acţiuni de nivel clasa Jocuri Olimpice  

a) pentru calificare,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 2.500 puncte 
b) pentru locul 9-16,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 3.000 puncte 
c) pentru locul 4-8,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 5.000 puncte 
d) pentru locul 1-3,   Clasa GAL,  nivel INT,    alocat 10.000 puncte 

 
Art.22. Clasamentul individual al antrenorilor şi instructorilor este realizat prin inregistrarea unui 
punctaj, după cum urmează: 

1. Antrenorii şi instructorii primesc pentru participarea la acţiunile interne un punctaj 
corespunzător rezultatelor in clasamentul general pe echipe si nivelul competiţiei, astfel pentru 
competiţii nivel ROU; 
a) pentru locul 1,      nivel ROU,    alocat 20 puncte 
b) pentru locul 2,       nivel ROU,    alocat 15 puncte 
c) pentru locul 3,       nivel ROU,    alocat 10 puncte 
d) pentru locul 4-5,    nivel ROU,    alocat   7 puncte 
e) pentru locul 6-8,    nivel ROU,    alocat   5 puncte 
f) pentru locul 9-16,  nivel ROU,    alocat   3 puncte 

 
2. Antrenorii şi instructorii primesc pentru participarea la acţiunile interne un punctaj 

corespunzător rezultatelor in clasamentul general pe echipe şi nivelul competiţiei, astfel pentru 
competiţii nivel REG; 
a) pentru locul 1,      nivel REG,    alocat 10 puncte 
b) pentru locul 2,       nivel REG,    alocat   8 puncte 
c) pentru locul 3,       nivel REG,    alocat   6 puncte 
d) pentru locul 4-5,    nivel REG,    alocat   4 puncte 
e) pentru locul 6-8,    nivel REG,    alocat   2 puncte 
f) pentru locul 9-16,  nivel REG,    alocat   1 punct 
 

3. Antrenorii şi instructorii primesc pentru participarea la actiunile interne un punctaj 
corespunzător rezultatelor in clasamentul general pe echipe şi nivelul competiţiei, astfel pentru 
competiţii nivel JUD; 
g)  pentru locul 1,      nivel JUD,    alocat 4 puncte 
h)  pentru locul 2,       nivel JUD,    alocat 3 puncte 
i) pentru locul 3,       nivel JUD,    alocat 2 puncte 
j) pentru locul 4-5,    nivel JUD,    alocat 1 puncte 
k) pentru locul 6-8,    nivel JUD,    alocat 0 puncte 
 

4. Antrenorii şi instructorii primesc pentru participarea la acţiunile internaţionale un punctaj 
corespunzător rezultatelor inregistrate în clasamentul şi nivelul competiţiei, astfel pentru 
competiţii nivel G1,G2; 
e) pentru locul 1, 2, 3,   nivel G1,G2,    alocat 50 puncte 
f) pentru locul 4-8  nivel G1,G2,   alocat 40 puncte 
g) pentru locul 9-16  nivel G1,G2,   alocat 30 puncte 
h) pentru fiecare meci desfășurat, nivel G1, G2,   alocat   5 puncte 
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5. Antrenorii şi instructorii primesc pentru participarea la acțiunile internaționale un punctaj 
corespunzător rezultatelor inregistrate în clasamentul şi nivelul competiţiei, astfel pentru 
competiţii nivel G4, G8, G12; 

r. pentru locul 1, 2, 3,    nivel G4, G8, G12  alocat 70 puncte 
s. pentru locul 4-8  nivel G4, G8, G12,   alocat 50 puncte 
t. pentru locul 9-16  nivel G4, G8, G12  alocat 40 puncte 
u. pentru fiecare meci desfășurat, nivel G4, G8, G12,   alocat 10 puncte 

 
Art.23. Punctajul pentru toate categoriile de membrii va fi inregistrat in Ranking şi va fi folosit în 
vederea obţinerii unui clasament oficial. Suma punctelor acumulate de către sportivi şi echipe la fiecare 
competiţie, la care participă, cu un număr minim de 5 sportivi, reprezintă criteriul de clasificare în 
Ranking. Clasamentul RANKING va avea o prezentare individuală şi una pe echipe.    
 
Art. 24. Juristul:  
     - scop şi atribuţii pentru care răspunde - 

- informează preşedintele, secretarul general, Comitetul Executiv, Consiliul Director şi Adunarea 
Generală asupra tuturor actelor normative, legi, decrete, ordine de ministru, etc. şi privesc 
activitatea în domeniul sportiv; 

- conduce activitatea comisiei de apel şi /sau poate face parte din aceasta ; 
- poate superviza documentele interne la cererea conducerii federaţiei;  
- îndeplinește o funcţie neremunerată însă in anumite situaţii, după caz, poate solicita onorariu; 
- avizează la cerere pentru legalitate convenţii şi contracte  în cadrul F.R.Tkd WT;  

 
Art. 25. Comisia de disciplină si control:  
       - scop şi atribuţii pentru care răspunde  
- se organizează ad-hoc la propunerea organelor de conducere ori de cate ori este necesar, lucrările 

sale vor fi coordonate de către unul dintre cei 3 membrii nominalizaţi, câte unul pentru fiecare 
situaţiei în parte; 

- în fiecare situaţie membrii comisiei vor hotărâ asupra modului de analiza a fiecarei situaţii în parte; 
- în urma propunerilor şi deciziilor sale pot fi luate măsuri disciplinare conform statutului şi 

prezentului regulament, apreciind în funcţie de natura actelor ce fac obiectul cercetării disciplinare 
(verbale, materiale, fizice) şi consecinţele  constatate, având ca prioritate diminuarea efectelor 
generate de fiecare situaţie, cât şi siguranţa membrilor federaţiei şi ai societăţii;  

- face propuneri Comitetului Executiv, Consiliului Director de sancţionare a tuturor categoriilor de 
membrii ai federaţiei, a conducătorilor de unităţi sportive care au comis abateri şi implicit a terţilor 
dacă există implicare lor, sesizând autorităţile competente; 

- hotărârile comisiei cu privire la măsuri disciplinare sunt aplicabile imediat şi pot fi ridicate numai în 
urma hotărârii Consiliului Director, la solicitarea uneia dintre părţi  şi numai dacă se întrunesc 
condiții demonstrabile ce pot justifica această decizie şi/sau în urma deciziei Comisiei de Apel sau a 
unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile; 

- hotărârea radierii afilierii/legitimării cu caracter definitiv din baza de date a federaţiei, necesită 
aprobarea Adunării Generale;  

- măsurile propuse de către Comisia de Disciplină produc efecte imediate cu scopul  îndreptării unor 
situaţii şi/sau diminuarea efectelor apărute ca urmare a celor constatate; 

- ţine evidenţa hotărârilor luate şi respectarea acestora; 
- din această comisie pot face parte de drept membrii federaţiei,  consultanţi consilieri juridici / 

avocaţi; 
- din Comisia de Disciplină nu pot face parte persoane implicate în situaţiile supuse cercetării sau 

controlului, iar dacă apare o astfel de situaţie persoana în cauză va fi înlocuită cu un membru al 
Comitetului Executiv. 
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- pentru realizarea unui climat imparţial şi echitabil al lucrărilor Comisiei de Disciplină, membrii 
federaţiei ce fac obiectul procedurilor acestui organism intern sunt obligaţi să se prezinte ori de 
câte ori este necesar în vederea asigurării dreptului la apărare prin audiere şi/sau prezentarea unor 
documente; 

- în cazul minorilor cu ocazia participării la lucrările comisiei ca urmare a invitației, aceștia vor fi 
însoţiţi de către cel puţin un părinte şi/sau tutorele legal, antrenorul/instructorul înregistrat în 
dreptul structurii sportive la care persoana audiată este legitimată; 

- toti cei ce fac obiectul unei situaţii în analiză a Comisiei de Disciplină vor trebui să dea o notă de 
relații în conformitate cu cele cunoscute şi în deplin acord de conștiinţă morală având obligaţia de a 
spune întodeauna adevărul cu privire la cele petrecute și cunoscute în mod direct sau prin 
intermediul celor care au participat la obiectul cauzei în analiză; 

- în cazul în care oricare dintre părţi refuză să dea această notă de relaţii ce poate fi consemnată de 
către membrii comisiei sau personal, nu exonerează de răspundere pe cel în cauză, iar în cazul 
mărturiilor acestea vor putea fi înlăturate. 

- în situaţia în care oricare dintre părţi refuză să se prezinte la lucrările Comisiei de Disciplină, absenţă 
nu exonerează de răspundere, iar  în cazul martorilor aceștia vor putea fi respinşi, absenţa nu poate 
fi motivată decât urmare a intervenţiei unor condiţii de forță majoră demonstrabilă. 

- decizile comisiei se iau cu majoritate simplă, urmând ca acestea să aibe un caracter executiv pentru 
toți membrii federaţiei, tegiversarea sau neducerea la indeplinire a hotărârilor/deciziilor/măsurilor 
luate de către Comisia de Disciplină se constituie într-o abatere gravă ce se sancţionează conform 
prevederilor statutare;  

- sancţiunile se vor lua gradual dar proporţional cu efectele cauzate, prin potenţialul pericol pentru 
siguranţa membrilor federaţiei şi ai societăţii şi/sau a potenţialului de organizare şi desfășurare a 
programelor federaţiei, prin natura şi dimensiunea prejudiciilor materiale, financiare şi/sau de 
reprezentare şi imagine a federeţiei, a membrilor şi conducerii acesteia. 

- sancţiunile se vor lua gradual dar proporţional cu efectele cauzate, însă fără a fi înlăturată 
complementaritatea măsurii sancţionatorii. 

 
Art. 26. Comisia de apel: 
     - scop şi atribuţii pentru care răspunde – 
- se organizează ad-hoc la propunerea organelor de conducere ori de câte ori este necesar, lucrările 

sale vor fi coordonate de către unul dintre cei 3 membri nominalizaţi; 
- in fiecare situaţie membrii comisiei vor hotărâ asupra modului de analiză a fiecarei situaţii in parte; 
- in urma propunerilor şi deciziilor sale pot fi luate măsuri disciplinare conform statutului şi 

prezentului regulament, apreciind în funcţie de natura actelor ce fac obiectul cercetării disciplinare 
(verbale, materiale, fizice) și consecințele  constatate, având ca prioritate diminuarea efectelor 
generate,  siguranţa tuturor membrilor societătii;  

- face propuneri Comitetului Executiv, Consiliului Director de sancţionare a tuturor categoriilor de 
membrii ai federaţiei, a conducătorilor de unităţi sportive care au comis abateri și implicit a terţilor 
dacă există implicare sesizând autorităţile competente; 

- judecă apelurile introduse de cluburi, asociaţii, secţii, sportivi, arbitri, antrenori, conducători sau 
oficiali împotriva hotărârilor pronunţate de colegiile şi comisiile (naţionale) ale federaţiei; 

- poate hotărâ aplicarea oricărei sancţiuni prevăzute în statutul şi regulamentele federaţiei,  
- hotărârea radierii afilieri/legitimări cu carecter definitiv din baza de date a federaţiei, necesită 

aprobarea Adunarii Generale;  
- judecă în ultimă instanţă apelurile formulate împotriva hotărârilor comisiilor pe ramura de sport;  
- hotărârile Comisiei de Apel sunt executorii; 
- hotărârile comisiei de apel vor fi ratificate nu mai târziu de data primei Adunări Generale a 

federaţiei;  



Regulament de ordine interioară_________________________________________________________Federaţia Română de Taekwondo WT 

 12 

- din Comisia de apel nu pot face parte reprezentanţii clubului sau ai organelor federaţiei ce au cerut 
sancţiunea şi /sau se află sub altă sancţiune; 

- sancţiunile se vor lua gradual şi proporţional cu efectele cauzate, potenţialul pericol pentru 
siguranţa membrilor federaţiei și ai societăţii, şi /sau a potenţialul de organizare şi desfăşurare a 
programelor federaţiei, a demnităţii personalului implicat in procesul administrativ și de conducere. 

 
Art.27. Asigurarea unui climat sigur pentru toți membrii şi participanţii la activităţile şi acţiunile F.R.Tkd 
WT, a unei inalte conștiinţe etice sportive, a respectării regulamentelor sportive şi legislaţiei naţionale, 
sunt dezideratele sale insurmontabile, iar pentru aceasta  președintele şi secretarul general se pot 
sesiza fată de orice situaţie in legătura cu cele menţionate şi pot propune suspendarea imediată cu 
caracter temporar a unei acţiuni sau persoane fizice sau juridice membre a F.R.Tkd WT. Faţă de acestă 
situaţie incontinuarea masurii sau ridicarea acesteia  se aplica prevederile statutare și regulamentare. 
In cazul in care aceste situaţii au fost consemnate și au avizul organelor de conducere precum Comitet 
Executiv și/sau Consiliul Director, Adunarea Generală, președintele, secretarul general, membrii ai 
comitetelor şi comisiilor  sunt exoneraţi de orice răspundere. Adunarea Generală poate ratifica sau nu 
hotărârile așa cum au fost adoptate şi implicit poate adopta măsuri disciplinare complementare urmare 
a sesizării din oficiu şi /sau la propunerea membrilor, adoptate după caz. 
 
Art. 28. Faptele și sancţiunile cuprinse in prezentul regulament și sau cele ce pot apărea și nu au fost 
prevăzute se vor corobora cu cele prevăzute in statut fiind sancţionate ca atare, iar pentru eventuale 
situaţii ce pot face obiectul unor sancţiuni şi nu au fost prevăzute in acest regulament sau statut vor fi 
incontinuare analizate şi sancţionate corespunzător consecinţelor aduse siguranţei şi sanătăţii 
persoanelor, imaginii și reprezentării federaţiei și/sau a membrilor săi, a României și altor autorităţi 
publice. 
 
Art. 29. Structurile centrale (naţionale) ale F.R.Tkd.WT : 
       - despre scop şi atribuţiile pentru care răspund - 
- ţin şedinţe semestrial sau de câte ori este nevoie, iar hotărârile se iau prin vot deschis cu 

majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Hotărârile comisiilor şi colegiilor centrale (naţionale) pot fi 
anulate de către  Consiliul director; 

- secretarii comisiilor şi colegiilor întocmesc procese-verbale ale şedinţelor, care se păstrează într-un 
registru special, fiind semnate pentru conformitate de preşedintele federaţiei. 

- Sunt organisme centrale cu competenţa şi atribuţii privind organizarea de cursuri şi sesiuni de 
formare/ evaluare/ pregătire continuă/ specializare pentru sportivi, instructori, antrenori arbitri şi 
voluntari, alte categorii de tehnicieni membrii ai federaţiei sau personal al unor organisme terţe;  

- sunt organe centrale cu competenţă să omologheze gradele KUP și DAN şi să ateste sportivi şi 
specialiști in ramura sportivă olimpică Taekwondo WT;  

- elaborează şi propun spre avizare președintelui şi aprobare Comitetului Executiv, Consiliului 
Director programa federală tehnico- metodologică, programele de examinare KUP şi DAN, alte 
norme şi criterii ce fac parte integrantă din prezentul regulament; 

- în unele situaţii după caz, structurile centrale cu avizul președintelui şi aprobarea Comitetului 
Executiv, Consiliului Director pot fi invitaţi specialişti străini pentru consultanţa de specialitate. 

 
 
CAPITOLUL 2. UNITĂŢILE SPORTIVE DE TAEKWONDO WT 
 
Art. 30. Afilierea 
a) Orice club/asociaţie de Taekwondo WT sportivă în care se doreşte practicarea disciplinei sportive 

olimpice  Taekwondo WT este obligată a-şi oficializa existenţa prin afilierea la Federaţia Română de 
Taekwondo WT. Numai cluburile şi asociaţiile sportive afiliate au drept de participare la competiţiile 
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sportive planificate și organizate cu denumirea Taekwondo WT şi alte acțiuni/activități ce sunt 
cuprinse in planul anual. 

b) Pentru a se putea afilia la Federaţia Română de Taekwondo WT orice unitate sportivă de 
Taekwondo WT trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- Să aibă mai mult de 15 membri practicanţi; 
- Să aibă cel puţin un antrenor / instructor atestat angajat sau detasat de federaţie, care să 

răspundă de conducerea şi organizarea procesului de instruire şi antrenament, aceștia 
trebuie să prezinte documente corespunzător competenței profesionale, licența emisă de 
F.R.Tkd WT, viza anuală federală, aviz psihologic şi cazier judiciar nu mai vechi de 30 de zile; 

- Să dețină in proprietate o sală corespunzătoare sau un contract pentru folosirea unei baze 
sportive ce folosesc procesului de selecție, iniţiere şi practicarea Taekwondo WT de către 
membrii clubului / asociaţiei sportive sau cei ce se înscriu la cursuri periodice; 

- Să deţină şi să facă dovada unui patrimoniu format din materiale, instalaţii şi echipamente 
sportive specifice; 

- Să aibă organ de conducere/reprezentativ al unităţii sportive respective; 
- Să fie legal constituită conform Ordonanţei nr. 26/2000 
- Să fie legal constituită conform Legii nr. 69/2000  
- Să deţină Certificat de Identitate Sportivă (CIS)  
- Să plătească taxe de afiliere. 
- Se angajează prin procedurile interne specifice Cererea de afiliere sub sancțiunea pierderii 

calității de membru la insușirea şi respectarea statutului, prezentului regulament, a altor 
norme, proceduri şi prevederi metodologice şi tehnologice privind practicarea probelor 
sportive specifice cuprinse in cadrul curriculum pentru disciplina Taekwondo WT.  
 

c) În vederea afilierii la federaţie, cluburile, asociaţiile sau alte structuri în care este organizată 
unitatea sportivă de Taekwondo WT, centrul sau unitatea în care se realizează iniţierea sau 
practicarea Taekwondo WT, va înainta la federaţie o cerere de afiliere pe formularul tip, la care se 
va anexa sub sancțiunea nulității; procesul-verbal de constituire, Hot. Jud. de constituire, 
Certificatul Fiscal, statutul şi regulamentul unităţii respective, organigrama și hotărârea Adunării 
Generale a clubului privind acordul de afiliere, dovada respectării prevederilor prevăzute la Art.29. 

d) Aprobarea sau respingerea cererii va fi comunicată prin secretariatul federaţiei, în termen de 30 zile 
de la data înregistrării cererii de afiliere la federaţie.  

e) Fiecare club/asociaţie afiliată la Federaţia Română de Taekwondo WT ce are un contract de muncă/ 
voluntariat cu un antrenor sau instructor atestat si Licenţiat anual,  are obligaţia să obţină de la 
federaţie Licenţa anuală de funcţionare. 

f) Pentru a se evita concurenţa neloială şi /sau alterarea standardului pe ramura de sport, numai în 
cazuri excepţionale pe durata determinată şi numai cu avizul președintelui şi acordul Consiliului 
Director, instructorii/antrenorii străini pot preda pe teritoriul României în aria de competenţă a 
disciplinei sportive olimpice Taekwondo WT. 

g) Afilierea obligă cluburile la urmarea standardului naţional/internaţional şi a liniei metodice tehnice 
de pregătire competiţională, iar in consecinţă numai cei ce vor respecta aceasta pot participa la 
competiţiile organizate de F.R.Tkd WT şi /sau cele organizate sub egida forurilor tutelare 
internaţionale. 

h) Licenţa de club/instructor/antrenor/arbitru/sportiv este un act opozabil ce dovedește că membrii  
F.R.Tkd WT indeplinesc cerințele administrativ organizatorice naţionale, standardul formativ volitiv 
sportiv și sunt la curent cu elementele de noutate in aria Taekwondo WT. Numai structurile sportive 
ce au participat prin reprezentanţii săi sau delegaţii la acţiunile din cadrul procesului de obţinere a 
documentului și au depus documentele solicitate in acest scop vor putea fi licenţiate. In consecinţă 
pot fi eligibile să inscrie sportivi pentru participarea la acţiunile şi activităţile de calendar oficial. 
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Art. 31. Denumirea, culorile, insemnele unei structuri sportive afiliate  
- În competiţiile oficiale structura sportivă afiliată va purta în mod obligatoriu denumirea scrisă 
(completă sau prescurtată) corespunzător documentelor sale oficiale (prin prevederile Hot. Jud. de 
obținere a personalității juridice şi menționate in CIF).  
- Schimbarea denumirii unei structuri sportive afiliate se poate realiza doar in condiţiile legii şi nu 
prin menţiunile inscrise declarativ (prin omisiune, precizare verbala sau acte neconforme) in afară sau 
in evidenţele federaţiei. Atunci, când această situaţie de modificare a denumirii poate să apară, 
modificarea evidenţei Ranking nu se poate realiza decât cu aprobarea conducerii Federaţiei Române de 
Taekwondo WT. 
- Pentru a evita anumite conflicte de interese, subrogarea in drepturile de drept şi imagine a unor 
structuri sportive şi a păstra eficienţa actului concurenţial sportiv, imposibilitatea de a crea confuzie și 
disconfort, solicitarea de a face aceste modificări poate avea loc in perioada 01-31 IANUARIE a fiecarui 
an (după inchiderea anului  competiţional naţional).  
- Culorile de reprezentare ale structurii sportive trebuiesc păstrate şi folosite cu vigilenţa necesară 
de a nu crea confuzie sau asocieri nedorite de alte structuri sportive membre ale federaţiei. 
- Insemnele structurii sportive afiliate trebuie sa conţină o grafică și/sau mesaje ce nu au forma sau 
caracterul unor mesaje interzise, rasiste, xenofobe, asociate unor organisme și/sau instituţii publice din 
țară sau străinătate şi /sau asociate cu cele ale altor structuri sportive membre ale federaţiei. 
- In situația in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului articol structura sportivă va 
fi suspendată de drept pană la reglementarea situaţiei constatate. 
 
Art. 32. Fuziuni  
- Unităţile sportive afiliate la federaţie pot fuziona numai dacă sunt din aceeaşi localitate şi dacă 
au obţinut votul majorităţii Adunării Generale a fiecăreia dintre cele două unităţi sportive, au prezentat 
intenţia lor conducerii federaţiei (in termen de 30 de zile de la data asumării prin proces verbal a 
deciziei de fuzionare a părţilor, copie a procesului verbal in cauză) și au primit un aviz favorabil ce 
garantează că cele două structuri sportive nu se vor subroga in drepturile de imagine al unui alt 
membru afiliat al federaţiei și/sau să poată eluda situaţia din clasamentul naţional; 
- Pentru a fi operată acestă nouă situaţie in baza de date Ranking, este necesar  a fi prezentată  
conducerii F.R.Tkd WT spre avizare (Hotărârea Judecătorească și noul CIF), acte ce consfinţesc starea de 
fuziune prin care se confirmă şi noua denumire a  unităţii sportive rezultate. Sportivii cluburilor sau 
unităţilor care fuzionează rămân de drept legitimaţi la unitatea sportivă care rezultă din fuziune, 
precizându-se în carnetele de legitimare noua denumire a acesteia. 
- Perioada de inregistrare a fuziunii este 1-31 IANUARIE a fiecărui an (după inchiderea anului  
competiţional naţional); 
 
Art. 33. Desfiinţarea unităţii sportive de Taekwondo WT 
- Desfiinţarea structurii sportive de Taekwondo WT se poate face pe baza hotărârii majorităţii 
membrilor săi, aspect ce urmeaza a fi  ratificat de  federaţie ce va stabili data scoaterii din evidenţă. 
După această dată, sportivii secţiei se pot legitima la orice  altă unitate sportivă, mai puţin cei aflati sub 
efectele unei decizii de suspendare, care pot relua activitatea competiţională la un club, numai după 
expirarea perioadei de suspendare și/sau de intrerupere avizată de către federaţie prin organele de 
conducere.  
- Desfiinţarea structurii sportive de Taekwondo WT afiliata la federatie nu poate conduce la 
pierderea sau impiedicarea acțiunii de drept viitoare a federației, atunci când persoana juridica are 
obligații de plată sau restanțe izvorâte din calitatea de membru, acestea urmând a fi achitate de 
persoanele ce au angajat și ulterior au omis parțial sau total achitarea unui datorii față de federație.  
- In cazul in care structura sportivă care se desfințează sau se retrage din calitatea de membru are 
obligația de a returna orice materiale sau mijloace primite in folosință de la federație conform 
evidențelor, iar acestea trebuie să fie in starea corespunzătoare folosinței. 
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Art. 34. Reprezentanții și delegaţii unităţilor sportive 
- Pentru susţinerea intereselor sportiv-administrative şi desfășurarea activității in bune condiţii, 
fiecare structură sportivă de Taekwondo WT îşi va numi un delegat pentru fiecare 15 sportivi legitimaţi.  
- Cu drept de vot la Adunarea Generală nu pot participa decât cu un singur reprezentant sau delegat 
(fiecare structură sportivă membră a F.R.Tkd WT are un singur vot);  
- Organele de conducere ale structurilor sportive membre vor milita şi acţiona astfel incât  să 
respecte statutul şi prezentul regulament informând in permanenţă membrii săi cu privire la deciziile, 
hotărârile, regulamente şi modificări ale acestora, până la diminuarea totală a oricăror neinţelegeri sau 
riscuri ca aceste acte să  fie incălcate, asupra unor aspecte tehnice ( norme, baremuri, proceduri, 
planuri şi programe, altele).     
- Organele de conducere și tehnicienii ce reprezintă structurile sportive membre au obligaţia să 
comunice sportivilor şi celorlalți membrii, detaliile necesare privind modalități de organizare, deplasare, 
cazare, masă, asigurare și viză medicală, asigurare, etc (vezi invitație),  in acord cu  locul şi programul 
activităţilor/acţiunilor pragramate prin Planul anual de activităţi (calendar intern şi internaţional) şi 
implicit asupra tuturor modificărilor ce pot interveni in acest plan. 
- Reprezentanţii, delegaţii, tehnicienii şi sportivii ce aparţin  structurilor sportive membre le sunt 
interzise acţiuni sau comportamente asociative de tip cartel alături de alte cluburi membre sau terţi 
având interes pentru influenţarea unor procese sportive/administrative privind organizarea şi 
desfăsurarea activitaţilor specifice, alterarea rezultatelor sau publicitatea acestora. 
- Reprezentanţii şi delegaţii structurilor sportive vor acţiona onest și transparent in orice situaţie 
astfel incât rezultatul afilierii la F.R.Tkd WT să fie in conformitate cu prevederile statutare şi ale 
prezentului regulament de ordine interioară, al actelor constitutive propri.  
- Reprezentanții şi delegații structurilor sportive se vor asigura că datele cu caracter personal ale 
membrilor structurii sportive ce au fost colectate și utilizate in relaţia cu F.R.Tkd WT, vor fi  păstrate şi 
asigurate corespunzător şi se angajează că nu vor furniza acestea in scopuri comerciale sau folosite  in 
interes personal cu alte scopuri. 
- Reprezentanţii și delegaţii structurilor sportive vor acţiona onest şi transparent pentru obţinerea şi 
utilizarea  datelor de acces in baza de date Ranking a federaţiei (cont si parolă) şi vor transmite aceste 
date numai către persoane cu competențe acreditate şi delegate in mod scris, aspect ce va fi comunicat 
conducerii federaţiei. In cazul in care se constată că au fost alterate date şi /sau au fost șterse in mod 
intenţionat se va acţiona in consecinţă disciplinar şi administrativ faţă de cei responsabili.  
- Reprezentanții şi delegații structurilor sportive membre ale F.R.Tkd WT vor acționa onest şi 
transparent prin autoritatea reprezentanţilor şi delegaţilor oficiali organizând numai acele activităţi ce 
circumscriu strategiei generale pe ramură de sport și vor milita permanent pentru asigurarea unui 
climat favorabil obţinerii de performanţe sportive oficiale pentru club, F.R.Tkd WT reprezentarea şi 
prestigiul Romaniei. De aceea, instructorii/antrenorii/arbitri/sportivii/reprezentantii structurilor 
sportive membre, inteleg importanța selecției şi admit că dimensiunea vocației persoanei, a efortului 
intelectual, material şi logistic să se producă constant in ceea ce privește sportivii cei mai valoroși, insă  
fără a discrimina pe ceilalţi ce trebuie să işi păstreze șansa pentru propria devenire. 
- Reprezentanţii oficiali, antrenorii/instructorii/arbitri/sportivii legitimaţi ai structurilor sportive 
membre F.R.Tkd WT ințeleg şi se angajează să militeze constant sub sancţiunea disciplinară, că se vor 
implica constant şi cu altruism in promovarea respectului pentru insemnele clubului, federaţiei şi ale 
României şi va cultiva virtutea participării in acest scop la acţiunile şi activităţile cuprinse in calendarul 
intern şi extern anual aprobat.  

 
Art. 35. Controlul activităţii unităţilor sportive de Taekwondo WT 
- Activitatea structurilor sportive membre  ale F.R.Tkd WT este condusă de organele de conducere ale 
clubului conform Hot. A.G. a acestei organizaţii. Atribuţiile reprezentanţilor, a persoanelor desemnate 
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sau delegate sunt stabilite prin hotărâri şi acte interne și trebuie ca acestea să urmărească exclusiv 
interesele clubului prezentate în statut şi regulamentele proprii. 
- Cu ocazia participării la competiţii antrenorul/instructorul trebuie să se asigure că are asupra lui 
pentru necesitățile sportivului badge (personal şi sportiv), o sticla de apă/isotonic, un prosop, o rolă de 
bandaj adeziv şi un spray/gel, alte materiale corespunzător nevoilor particulare. 
- antrenorul inţelege sub sancţiunea descalificării sportivului că trebuie să asigure prezenţa acestuia 
in timpul regulamentar pentru inspecţia echipamentului şi accesul la suprafaţa de concurs; 
- echipamentul trebuie purtat cu demnitate şi este necesar să respecte cerinţele de a nu fi murdar, 
rupt şi/sau inscripționat cu imagini, semne sau text ce pot constitui sau pot fi asociate mesajelor cu 
caracter religios, rasist, xenofob sau trivial, iar insemnele clubului şi/sau naţionale să nu depășească 
standardul acceptat pe ramura de sport; 
- In situaţia in care sportivul are montată protezare dentară pe ambele rânduri de dinţii, acesta este 
obligat să poarte protecţie dentară dublă; 
- La competiţiile sportive organizate de către federaţie nu pot participa decat membrii 
afiliaţi/legitimaţi ce indeplinesc condiţiile statutare şi regulamentare in acest scop şi deţin in baza de 
date Ranking competența KUP-DAN adecvată inscrierii lor in competiţie; 
- Antrenorii şi instructorii deţin drepturi depline intelectuale asupra metodei folosite in procesul de 
pregătire al sportivilor, cât şi asupra intregului know-how privind folosirea şi implementarea acestei 
metode; 
- Structurile sportive membre ale F.R.Tkd WT inţeleg să respecte drepturile membrilor săi şi să 
asigura o informare constantă acestora cu privire la modificarile apărute la statut, regulament de 
ordine interioară, regulament de concurs, prevederile codului ANTIDOPING (WADA), de Securitate şi 
Sănătate in Muncă, ale legislaţiei sportive şi naţionale in legătură cu activitatea sportivă, asupra 
programului de calendar intern şi extern al federației, prin acțiuni de tip Seminar, Stagiu in format fizic. 
- Unităţile sportive de Taekwondo WT vor fi sprijinite, îndrumate şi controlate în activitatea lor de 
structurile centrale şi de către conducerea federaţiei; 
- Unităţile sportive de Taekwondo WT membrii ai federaţiei au obligaţia de a respecta normele, 
procedurile şi regulamentul de concurs intern şi internaţional pentru toate categoriile de probe 
sportive la care participă numai in baza unei invitații specifice acțiunii; 
- Structurile sportive membre ale F.R.Tkd WT inţeleg să valorifice potenţialul intelectual, 
cunoștinţele, metodologice ale instructorilor și antrenorilor ce activează in cadrul lor, insă fără a putea 
in lipsa unui acord scris al acestora să folosească sau să instrăineze către terţi aspecte privind mijloacele 
şi/sau metoda folosită ca rezultat direct prin contribuţia acestora. In situaţia in care structura sportivă 
dorește să aibă drepturi asupra proprietăţii intelectuale şi /sau a know-how-ului de specialitate folosit, 
va incheia un contract in acest sens cu instructorul sau antrenorul respectiv. De asemenea, structura 
sportivă se va asigura că sportivii legitimaţi să inteleagă distinct cine deţine autoritatea metodică şi 
tehnologică asupra drepturilor intelectuale şi de know-how, eliminând prin aceasta orice formă de 
confuzie in viitor; 
- Reprezentanţii, delegaţii, instructorii/ antrenorii şi/sau persoanele desemnate sunt direct 
responsabili pentru organizarea, deplasarea, participarea, revenirea la domiciliu a membrilor structurii 
sportive din care fac parte cu orice ocazie, F.R.Tkd WT sau conducerea sa fiind absolvită de orice 
responsabilitate prezentă şi viitoare față de eventuale situații; 
- Reprezentanţii, delegaţii, instructorii/ antrenorii şi /sau persoanele desemnate de a insoţii sportivi 
cu ocazia participării la activităţile competiţionale de pregătire sau demonstrative, inţeleg să explice 
regulamentul probei in care urmează să participe fiecare sportiv cu detaliile cuvenite unei bune 
inţelegeri a cerinţelor specifice si respectiv că participarea sa este pe proprie răspundere, iar in cazul 
unor eventuale accidentări F.R.Tkd WT, conducerea sa şi partenerii sunt absolviţi de orice 
responsabilitate prezentă şi viitoare;   
- Verificarea echipamentului individual de concurs al sportivilor şi răspunderea asupra modului in 
care a fost ales şi este utilizat, revine exclusiv reprezentanţilor, delegaţilor, persoanelor desemnate 
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antrenorului/instructorului structurii sportive membre a federaţiei şi implicit sportivului cu toţii trebuie 
să se asigure că sportivul a parcurs procedura de verificare a echipamentului la intrarea pentru meci şi 
păstrează conduita impusă de reglementările in vigoare privind exigențele acestei situaţii (se va 
prezenta la timp, nu va părăsi spațiul destinat așteptării/controlului echipamentului, nu va schimba 
echipamentul sau părţi ale acestuia pe parcursul timpului intermediar dintre momentul inspecţiei 
echipamentului şi intrarea efectivă in meci); 
- In situaţia in care sunt constatate aspecte de neconformitate şi/sau incălcări prevederilor acestui 
articol, reprezentanţii oficiali ai federaţiei au dreptul de a retrage din competiţie sportivul pentru 
intervalul necesar indreptării situaţiei şi/sau suspendarea acestuia, urmând ca aceste aspecte să fie 
comunicate forului de conducere şi disciplină;  
- Se interzice cu desăvârșire folosirea unui echipament modificat (șosetă cu senzori) şi/sau montarea 
de senzori pe alte părţi ale echipamentului de antrenament sau concurs. 

 
Echipamentul de concurs este cunoscut, astfel; 
 *chilot    (masculin/feminin) 

*bustieră    (pentru feminin) 
 *protecție genitală   (masculin/feminin) 
 *protecție mameloane  (feminin) 
 *dobok uniformă specifică (masculin/feminin) 
 *protecții antebrațe   (masculin/feminin) 
 *protecții tibiale   (masculin/feminin) 
 *proteza dentară   (masculin/feminin) 
 *vestă electronică  (masculin/feminin) 
 *cască  electronică  (masculin/feminin) 
 *metatarsiene senzor  (masculin/feminin) 
 *badge de identificare (masculin/feminin) 

 
Art. 36. Despre membrii A.S. (club sportiv) de Taekwondo W.T. 

A. Despre sportivi 
- Poate face parte dintr-o unitate sportivă membru al federaţiei sportivul care deţine un aviz medical 

(apt pentru practicarea sportului de performanţă), are acordul parental sau a tutorelui legal (pentru 
minori), are acceptul antrenorului/instructorului cu care va lucra, a achitat taxele conform 
procedurilor interne ale clubului şi federaţiei de specialitate, îşi asumă obligaţia să participe cu 
regularitate la antrenamente şi  concursuri/competiții, să respecte codul etic al practicanţilor de 
Taekwondo WT, statutul F.R.Tkd WT, prezentul Regulament şi alte standarde, norme şi proceduri 
specifice federaţiei.  

- Pentru a putea participa la concursuri oficiale, orice sportiv trebuie să fie legitimat la o unitate 
sportivă, să fie  înscris in baza de date Ranking, să deţină o viză medicala valabilă, să deţina o viză şi 
licență  anuală pentru anul sportiv în curs. 

- Sportivii practicanţi de Taekwondo WT sunt împărţiţi în următoarele categorii:  
- Copii III  – sportivi şi sportive.    4  –   5 ani 
- Copii II  – sportivi şi sportive.    6  –   7 ani 
- Copii I  – sportivi şi sportive.    8  –   9 ani 
- Juniori Mici  – sportivi şi sportive;  10 – 11 ani   
- Cadeţi   – sportivi şi sportive;  12 – 13 ani 
- Juniori  – sportivi şi sportive;  14 – 17 ani  
- Tineret  – sportivi şi sportive;  16 – 17 ani 
- Seniori  – sportivi si sportive;  16 – 35 ani 
- Master  – sportivi si sportive;  36 – 40 ani 
- Master 1  – sportivi si sportive;  36 – 40 ani 
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- Master 2  – sportivi si sportive;  41 – 45 ani 
- Master 3  – sportivi si sportive;  46 – 50 ani 
- Master 4  – sportivi si sportive;  55 – 65 ani 
- Master 5  – sportivi si sportive;  + 66 ani 
 

• Se are in vedere pentru eligibilitate anul in care sportivul implineste vârsta cronologică. 

• Sportivul ce implinește vârsta de 33 de ani și este deţinătorul locului 1 la  Campionatul Naţional 
şi/sau a castigat locul 1 la Cupa Romanie, poate activa pâna la data la care va pierde unul din 
aceste  locuri dar nu mai mult de varsta de 35 de ani. 

• Vârsta de 12 ani impliniţi și 12 ani, 11 luni si 30 de zile, se constituie intr-o periodă de tranziţie 
de la grupa de varstă Juniori Mici la Cadeţi (sportivii pot participa atât la grupa de vârstă Juniori 
Mici cât și Cadeţi) 

• Vârsta de 14 ani impliniţi si 14 ani, 11 luni si 30 de zile, se constituie intr-o periodă de tranziţie 
de la grupa de vârstă Cadeţi la Juniori (sportivii pot participa atât la grupa de vârstă Cadeţi cât și 
Juniori), 

• Vârsta de 16 ani impliniţi și 16 ani, 11 luni si 30 de zile, se constituie intr-o perioadă de tranziţie 
de la grupa de vârstă Juniori  la Tineret și Seniori (sportivii pot participa atât la grupa de vârstă 
Juniori,  Tineret și/sau Seniori), 

• Vârsta de 16 ani impliniţi si 16 ani, 11 luni si 30 de zile, se constituie intr-o periodă de tranziţie 
de la grupa de varstă cadeți la juniori (sportivii pot participa atât la grupa de vârstă juniori cât și 
seniori) 

 
- Toți sportivii practicanţi de Taekwondo WT ce fac parte din efectivul unei structuri sportive membre 

trebuie să fie legitimaţi la Federația Română de Taekwondo WT. 
- Limita de vârstă sportivă corespunzator standardului pe ramură de sport atât inferioară cât şi 

superioară este calculată şi comparată cu anul de desfășurare a competiţiei, acțiuni sportive 
specifice şi/sau aplicative, administrative, recreative, planificate şi promovate corespunzător 
obiectivelor structurii sportive (această procedură se realizează prin mijloace digitale proprii şi/sau 
auditate oficial de către WT, ETU, BTU, FISU,CISM, alții,). 

- Sportivii cu ocazia participării la activităţile competiţionale de pregătire sau demonstrative, inţeleg 
că au obligaţia să urmărească şi să respecte indicaţiile instructorului/antrenorului/a persoanei 
desemnate privind regulamentul probei in care urmează să participe cu explicaţiile cuvenite, 
inţelegerii cerinţelor specifice, iar in cazul unor eventuale accidentări acesta este de acord ca 
F.R.Tkd WT şi conducerea să fie absolvită de orice responsabilitate prezentă şi viitoare in cazul unor 
eventuale accidentări.  

- In cazul in care sportivul tratează cu ignoranţă sarcinile şi cerintele tehnico-metodice, prevederile 
regulamentului de concurs şi /sau sfidează indicaţiile antrenorului / instructorului se fac vinovaţi de 
expunerea integrităţii lor fizice si psihice, de alterare a condiţiilor optime pentru obţinerea de 
performanţe și recorduri şi a imaginii F.R.Tkd WT, a MS, COSR și a României. In astfel de situaţii 
antrenorul/instructorul este indreptăţit de a suspenda participarea sportivului din activitatea 
organizată, urmând ca această situaţie să fie prezentată pentru soluţionare conducerii federaţiei și a 
Comisiei de Disciplină  pentru soluţionare;   
 

B. Despre antrenori si instructori 
- Poate face parte dintr-o unitate sportivă membru al federaţiei antrenorul şi /sau instructorul care 

are un aviz medical valabil, certificat psihologic, cazier judiciar fără menţiuni ce il fac incompatibil cu 
această calitate, deţine calitatea de antrenor sau instructor in baza unui certificat de competenţă 
profesională eliberat de o entitate de formare eligibilă cu specializarea Taekwondo WT,  are acordul 
managerului structurii sportive, a incheiat cu structura sportivă la care este legitimat un contract de 
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muncă sau voluntariat şi are achitate taxele/cotizaţiile conform procedurilor interne ale clubului şi 
federaţiei de specialitate; 

- Contractele trebuie să conţină sub prevederea nulităţii tuturor celorlalte clauze, aspecte in legatură 
cu drepturile parţilor privind accensiunea asupra Know-how-ului sportiv (metodă, tehnologie, 
mijloace, materiale, evaluări, bareme, alte aspecte ale antrenamentului şi implicit căreia dintre părti 
aparţin  drepturile intelectuale asupra lor; 

- Contractele trebuiesc aduse la cunoștinţa federației şi avizate pentru conformitate şi prevăzute in 
baza de date Ranking. In cazul in care aceste contracte nu sunt vizate de către federaţie, prevederile 
cuprinse ce sunt  condiţionate de către obiectul şi scopul prestaţiei in aria disciplinei sportive 
olimpice Taekwondo WT așa cum este prevăzut in statut şi prezentul regulament, sunt nule de 
drept şi in consecinţă intregul contract; 

- Structura sportivă afiliată se va asigura că antrenorul/instructorul/arbitrul, inţeleg prin competenţa 
lor profesională importanţa pregătirii continue in aria de specialitate profesională Taekwondo WT şi 
in acest context necesitatea participării anuale la cursuri/ colocvii/ seminarii/ stagii in format fizic şi 
/sau online cu un program tehnico tematic şi teoretic in acord cu cerințele şi nevoile de etapă. 
Absenţa de la aceste activităţi este subiect al unor măsuri şi /sau alte sancţiuni conform 
prevederilor statutare şi al prezentului regulament; 

- Antrenorul/instructorul işi asumă obligaţia să participe cu regularitate la antrenamente conform 
programului de lucru, să respecte codul etic al practicanţilor de Taekwondo W.T, statutul F.R.Tkd 
WT, prezentul Regulament, alte standarde, norme şi proceduri specifice federaţiei şi profesiei.  

- Pentru a putea participa la concursuri oficiale, orice antrenor/instructor trebuie să fie legitimat la o 
unitate sportivă, să aibă confirmată viza anuală a federaţiei pentru anul in curs în baza de date 
Ranking a federaţiei, să dețină viza medicală valabilă, avizul psihologic şi licenţa anuală, cazier 
judiciar (fără menţiuni) ce duc la incompatibilitatea acestuia cu calitatea de antrenor/instructor; 

- Nu pot fi asimilaţi ca antrenori sau instructori de specialitate persoanele ce deţin un certificat de 
competenţă profesională cu alte menţiuni ale specializării decât Taekwondo WT (de exemplu  
specializarea Arte Marţiale, etc.). 

- Un Antrenor / Instructor poate fi legitimat numai la o singură unitate sportivă. Pentru participarea 
la competiţii, acestora le este alocat un cod ROT (4 cifre) pentru antrenori / ROI (4 cifre) pentru 
instructori, cod ce cuprinde datele de identificare intr-un mod securizat; 

- Acest cod ROT/ROI  este menţionat in legitimaţie şi il va insoţi pe antrenor/instructor pe tot 
parcursul participării in calitate de membru al federaţiei; 

- Codul ROS va fi utilizat și  in evidenţa gradelor KUP-DAN, necesare clasificării antrenor / instructor; 
- Carnetul de legitimare se eliberează in format electronic și poate fi printat la cerere pe suport din 

plastic (tip card bancar), acesta se păstrează de către sportiv/ antrenor / instructor/arbitru.  
- Pentru selecţia si participarea la competiţii internaţionale este necesar ca instructorul/ antrenorul 

să deţină licentă de GAL/GOL, alte licenţe după caz eliberate de către WT (World Taekwondo) ETU 
(European Taekwondo Union), foruri tutelare internaţionale şi avizul F.R.Tkd WT.  

- Procedura pentru selecția şi participarea la competiţii internaţionale este realizată de către 
federaţie numai pentru instructori/antrenori ce dețin cetăţenia română, sunt legitimați la federaţie, 
deține viza anuală cu taxa achitată la zi, au un cazier fără menţiuni privind eligibilitatea, au un aviz 
medical valabil şi nu se află sub o sancţiune disciplinară dispusă de către F.R.Tkd WT sau alte 
interdicţii impuse prin lege. 

- Pentru selecţia şi participarea la competiţii internaţionale instructorul/ antrenorul trebuie sa aibă in 
garanţie o competenţă profesionala adecvată cerinţei şi sau dupa caz pot face excepţie numai cei ce 
au fost şi sportivi de performanţă și au o vechime in această calitate mai mare de 7 ani.   

- Carnetele de legitimare ale antrenorilor / instructorilor vor fi vizate anual, electronic, în cursul lunii 
ianuarie şi nu mai târziu. Pentru efectuarea aplicării vizelor se va prezenta/comunica federaţiei 
chitanţa de plată a taxei de viză anuală, cazier judiciar, dovada vizei medicale cu avizul psihologic și 
licența anuală eventuală in baza calendarului inscrierea la cursul de pregătire continuă.  
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- Înscrierea in competiţii a antrenorilor / instructorilor este condiţionată de prezentarea unui aviz 
medical psihologic şi ORL, valabil timp de 12 luni de la data emiterii, de cazierul judiciar şi avizul 
clubului in dreptul careia este legitimat.  

- Arbitrii delegaţi să conducă competiţiile oficiale vor putea verifica înaintea începerii acestora şi /sau 
după caz vor consulta baza de date a sistemului de inscriere in concurs RANKING, verificând viza 
anuală a federaţiei şi avizul medical, alte acte conform acestui articol, fără de care nu vor permite 
antrenorilor / instructorilor participarea la competiţii şi /sau alte activități și acţiuni organizate de 
către F.R.Tkd WT.  
   
C. Despre arbitri 

- Poate face parte dintr-o unitate sportivă membru al federației, arbitrul care are avizul medical 
valabil, certificat psihologic, cazier judiciar fără menţiuni ce il pot face incompatil cu această calitate, 
deţine calitatea de arbitru in baza unui certificat de competenţă eliberat de F.R.Tkd WT ca urmare a 
absolvirii cursurilor de formare cu specializarea Taekwondo WT,  are acordul managerului structurii 
sportive, are achitate taxele/cotizaţiile conform procedurilor interne ale clubului şi federaţiei de 
specialitate; 
- Arbitrul inţelege prin competenţa sa profesională importanţa pregătirii continue in aria de 
specialitate profesională Taekwondo WT şi in acest context necesitatea participării anuale la cursuri/ 
colocvii/ seminarii/ stagii in format fizic şi /sau online cu un program tehnico tematic şi teoretic in acord 
cu cerinţele şi nevoile de etapă. Absenţa de la aceste activităţi este subiect al unor măsuri și/sau alte 
sancțiuni conform prevederilor statutare si al prezentului regulament; 
- Arbitrul işi asumă obligaţia să participe cu regularitate la antrenamente conform programului de 
lucru, să respecte codul etic al practicanţilor de Taekwondo WT, statutul F.R.Tkd WT, prezentul 
Regulament, alte standarde, norme şi proceduri specifice federaţiei şi calității oficiale a persoanei.  
- Pentru a putea participa la concursuri oficiale, orice arbitru trebuie să fie legitimat la o unitate 
sportivă sau federaţie, să aibă confirmată viza anuală a federaţiei pentru anul in curs în baza de date 
Ranking a federației, să dețină viza medicală valabilă din care avizul ORL, avizul psihologic, licența 
anuală şi cazier judiciar (fără menţiuni) ce duc la incompatibilitatea acestuia de a oficia in calitatea de 
arbitru; 
- Nu pot fi asimilaţi ca arbitrii de specialitate persoanele ce deţin un certificat de competență 
profesională cu alte menţiuni ale specializării decât Taekwondo WT (de exemplu specializarea Arte 
Marţiale, etc.). 
- Un arbitru nu poate fi legitimat numai la o singură unitate sportivă. Pentru participarea la 
competiţii, acestora le este alocat un cod ROA (4 cifre), cod ce cuprinde datele de identificate intr-un 
mod securizat. Acest cod ROA este menționat in legitimaţie şi il va insoţi pe arbitru pe tot parcursul 
participării in calitate de membru al federaţiei; 
- Carnetul de legitimare al arbitrului se eliberează in format electronic şi poate fi printat la cerere pe 
suport din plastic (tip card bancar), acesta se păstrează de către arbitru.  
- Pentru selecţia și participarea la competiţii internaţionale este necesar ca arbitrul să deţină licentă 
de GAL/GOL, alte licențe după caz eliberate de către WT (World Taekwondo) ETU (European 
Taekwondo Union), foruri tutelare internaţionale și avizul F.R.Tkd WT.  
- Procedura pentru selecţia și participarea la competiţii internaţionale este realizată de către 
federaţie numai pentru arbitrul ce deţine cetaţenia română, este membru al federaţiei, deţine viza 
anuală cu taxa achitată la zi, au un cazier fără menţiuni privind eligibilitatea, au un aviz medical valabil și 
nu se află sub o sancţiune disciplinară dispusă de către F.R.Tkd WT sau alte interdicţii impuse prin lege. 
- Pentru selecţia și participarea la competiţii internaţionale arbitrul trebuie să aibă in garanţie o 
competență profesională și etică adecvată, cu o vechime neintreruptă.  
- Carnetele de legitimare ale arbitrilor vor fi vizate anual, electronic, în cursul lunii ianuarie şi nu mai 
târziu. Pentru efectuarea aplicării vizelor se va prezenta/comunica federaţiei chitanţa de plată a taxei 
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de viză anuală, cazier judiciar, dovada vizei medicale cu avizul ORL și psihologic, licența anuală sau dupa 
caz in baza calendarului dovada inscrierii la proximul curs de pregătire continuă.  
- Oficialii federaţiei delegaţi să coordoneze acțiunile oficiale organizate de către F.R.Tkd WT vor putea 
verifica înaintea începerii acestora și/sau după caz vor consulta baza de date a sistemului de inscriere in 
concurs RANKING, verificând viza anuală a federaţiei şi avizul medical, alte acte conform acestui articol, 
fără de care nu vor permite arbitrilor să participe.  
 

D. Despre conducerea structurilor sportive membre 
- Persoanele ce se regăsesc menţionate in actele oficiale ale structurii sportive in calitatea de 
președinte, secretar general, trezorier, administrator vor fi inregistrate in evidenţele federaţiei 
corespunzător, alături de alte persoane oficiale numite prin hotărârea Adunării Generale a structurii 
sportive sau cu avizul conducerii prin mandat scris și inregistrat cu număr de registru alocat de  către 
emitent. 
- Sunt persoanele care răspund nemijlocit in orice situaţie de inregistrarea membrilor săi in baza de 
date RANKING a federaţiei, legitimarea acestora, transferul, inscrierea in competiţii, stagii, seminarii, 
alte activități din calendarul oficial al federației, promovarea acestora, participarea, evaluarea, 
sancţionarea membrilor structurii sportive pe care o reprezintă. 
- Structurile sportive membre ale F.R.Tkd WT prin organele de conducere și personalul tehnic 
propriu se vor asigura de diseminarea informaţiilor destinate legitimării, participării la acţiuni și 
activităţii de formare, pregătire centralizată, competiţii, evaluării KUP-DAN, comunicării științifice, 
colocvii, stagii, seminarii, altele, puse la dispoziție de către federaţie prin organele de conducere și 
aparatul administrativ și/sau tehic sportiv. 
 

E. Despre calitatea de sportiv legitimat al F.R.Tkd WT 
- calitatea de  sportiv legitimat se acordă conform prevederilor statutare, 
- calitatea de sportiv se pierde conform prevederilor statutare și se amendează cu prevederile  

corespunzător prezentului regulament,  
- sportivii au obligaţia de a respecta cu inaltă conștiinţă prevederile ANGAJAMENTULUI SPORTIVULUI 

LEGITIMAT LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TAEKWONDO WT, incălcarea prevederilor acestui act de 
voinţa personală se constituie intr-o abatare gravă de disciplină ce urmează a fi analizată și 
sancționată după caz conform prevederilor statutare, cărora se vor acorda circumstanţe agravante.  

- Sportivii legitimaţi au obligaţia de a participa și prezenta interes constant pentru starea sa de 
sănătate, de a participa la antrenamente corespunzător planificării acestora, la activităţile curente 
aplicative, recreative organizate de către clubul sportiv in dreptul căruia este legitimat și de a 
participa la competiţii, seminarii, stagii și programele destinate pregătirii centralizate pentru 
progresul personal și colectiv in baza invitaţiei/convocării comunicată de către federaţie, 

- Sportivii legitimaţi au obligaţia să nu ascundă aspecte de orice natură legate de starea lor de 
sănătate și/sau a tratamentelor medicamentoase sau de alta natură, prescrise de medic in orice 
situaţie, 

- Sportivii legitimaţi sub nici-un motiv, nu vor primi de la rude, prieteni, cunostinţe sau necunoscuţi 
spre consum, păstrare, oferire altei persoane și/sau a sugera folosirea acestora in nici-o imprejurare  
in orice formă solidă/ lichidă droguri sau substanțe cu efecte psihotropice, medicamente și/sau 
suplimente fără acordul medicului, de asemenea  a substanțelor chimice, radioactive interzise, 

- Sportivii legitimaţi sub nici-un motiv, nu vor primi de la rude, prieteni, cunoștinte sau necunoscuţi 
spre consum, păstrare, oferire altei persoane și/sau a sugera folosirea acestora in nici-o imprejurare  
a armelor taietoare, ințepătoare, zdrobitoare, de foc letale sau neletale sau de orice altă natură 
(excepție fac cele folosite in procesul de pregătire/instrucție sau pentru care există autorizație), 

- Sportivi legitimaţi inteleg si acceptă că atunci cand aleg să isi facă tatuaje acestea nu trebuie sa aibe 
reprezentări grafice sau text cu caracter rasist, xenofob, antisemit sau trivial, iar in cazul piercing-



Regulament de ordine interioară_________________________________________________________Federaţia Română de Taekwondo WT 

 22 

ului acesta este necesar să fie folosit in părţi ale corpului ce nu pot pune in pericol persoana sau pe 
alţii și de asemenea să poată fi demontat cu fiecare ocazie in care sportivul participă la competiţii,   

- Sportivii legitimaţi sunt obligaţi să prezinte după finalizarea procedurii de tatuaj si piercing pe 
cheltuiala proprie, rezultatele unor analize pentru HIV, hepatită A,B,C, herpes, tetanos, in cazul in 
care aceștia nu pot dovedi ca au efectuat aceste analize vor fi exclusi din antrenament sau 
competiţie și sanctionaţi in consecinţă pentru expunerea celorlalți participanţi la un pericol biologic, 

- Sportivii inţeleg și admit că sunt din perspectiva potenţialului propriu un rezultat activ al 
contribuţiei intelectuale și de know-how puse la dispoziţia lor prin structurile sportive de către 
F.R.Tkd WT folosind mijloace meteriale, financiare, materiale, logistice, membrii săi instructori si 
antrenori,  in vederea realizării unor progrese măsurabile privind pregătirea fizică generală, 
pregătirea fizică specifică, pregătirea psihologică, pregătirea tehnico-tactică și al unor aspecte 
formativ educativ, ce sunt indispensabile unui real progres ce stau la baza obţinerii de performanţe 
in competiţiile de Taekwondo WT, stagii, seminarii, demostraţii sportive și mediul social și 
profesional. 

- Sportivii admit și sunt de acord că plata pentru accesul la facilităţile logistice sportive in locaţia unde 
iși desfășoară activitatea structura sportivă in dreptul căreia este legitimat la federaţie, nu implica și 
achiziţionarea in nici un moment sau formă a drepturilor intelectuale sau de know-how folosite de 
către instructori si antrenori in cadrul metodei de pregătire cât și a cunostinţelor transmise prin 
practicarea disciplinei sportive Taekwondo WT. 

- Sportivii admit faptul și sunt de acord că achiziția unor cunostinţe specifice si dezvoltarea 
potenţialului personal sub indrumarea unui instructor sau antrenor de Taekwondo WT, nu acordă 
dreptul de utilizare sau transfer al metodei de antrenament către sportiv și obligă pe acesta să nu 
transmită către terţi detalii tehnice, elemente practice sau alte aspecte din structura trunchiului 
comun al materiilor cuprinse in metodologia specifică si tehnologia utilizată, fără acordul scris al 
acestora. 

- Sportivii inţeleg că au obligaţia angajată prin actul de legitimare și semnarea Angajamentului 
personal  de a participa voluntar și la timp in cazul convocării lor pentru realizarea dezideratelor de 
selecţie, pregătire, participare la competiţii, stagii, seminarii, proces de evaluare KUP-DAN, alte 
acțiuni tehnico-aplicative și demonstrative ce fac parte din programa federaţiei, 

- Sportivii inţeleg și sunt pe deplin de acord că prin actul de legitimare și semnarea Angajamentului 
personal, prezentă cu ocazia  convocării in cadrul lotului național este obligație și nu poate fi 
amânată sau refuzată, arătând că astfel de poziții personale (sau familiale), vor fi asociate unui act 
de indisciplină grav ce va fi sancţionat conform prevederilor statutare Art. 92, 93, 94 și se va acţiona 
in consecinţa prin denunţarea convocării și inlocuirea imediată a sportivului in cauză, fără ca acesta 
să mai aibă dreptul la o altă convocare timp de 12 de luni. In cazul loturilor naţionale prevederile 
acestui alineat converg către organizarea unui proces de selecţie și antrenament ce are ca scop 
asigurarea și desfășurarea in bune condiţii a specializării proprii și a celorlalți, reprezentarea, 
interesul, prestigiul și demnitatea României, cu ocazia participării la competiţiile internaţionale 
oficiale, 

- In cazul in care se constată că prevederile acestui articol au fost incălcate, federația are obligaţia de 
a milita prin toate mijloacele pentru  protejarea  drepturile membrilor săi instructori, antrenori și 
structuri sportive, astfel incât dreptul de proprietate intelectuală și know-how să fie garantat și 
protejat prin asigurarea unui climat de siguranţă asupra metodei de pregătire folosită, ce nu va 
permite prin migrarea/transferul sportivilor, să aibă loc fraudarea sistemului valoric Ranking și/sau 
alterarea clasamentului naţional inregistrat in vederea obţinerii unor avantaje personale sau de 
grup. Faţă de o potenţială situaţie, in mod imperativ sportivii aflaţi in acestă situaţie de a migra fără 
acordul instructorilor și antrenorilor, sunt obligaţi la intreruperea activităţii de performanţă pentru 
o perioada de 12 luni calendaristice de la data la care se constată acest fapt.  Revenirea in activitate 
se realizează cu acordul instructorului sau antrenorului ce poate refuza acestuia cererea sau da 
acordul de a se legitima la o nouă structura sportivă. In cazul in care situaţia persistă mai mult de 24 



Regulament de ordine interioară_________________________________________________________Federaţia Română de Taekwondo WT 

 23 

de luni, sportivul(va) se poate considera dezlegat de toate obligaţiile și angajamentele faţă de 
instructorul sau antrenorul sau/și implicit in ceea ce privește structura sportivă in dreptul căreia a 
fost legitimat. 

- Sportivii inţeleg și sunt de acord ca atunci când structura sportivă se află din diverse motive in 
intreruperea activiăţii, să aibă dreptul de a solicita personal conducerii federaţiei să participe la 
activităţi sub baniera federaţiei până la rezolvarea situației apărute. In cazul in care această situație 
durează mai mult de 24 de luni, sportivul este considerat dezlegat de orice obligaţie sau angajament 
anterior faţă de structura sportivă in dreptul căreia a fost legitimat la F.R.Tkd WT. Pentru toată 
această perioada de 24 de luni, in orice moment sportivul(va) este eligibil pentru transfer cu acordul 
părţilor.  

- Sportivii trebuie să respecte programul de odihnă și refacere activă, pasivă sau medicală stabilit de 
colectivul tehnic și/sau medic, 

- Sportivii sub orice motivaţie trebuie să anunţe antrenorul dacă nu poate participa la antrenamen 
sau concurs, acesta va decide in consecință consemnarea și/sau motivarea absenței, 

- Sportivii trebuie să respecte sarcinile metodice date de membrii colectivului tehnic in antrenament 
și concurs, 

- Sportivii trebuie să respecte ţinuta și vestimentaţia, stabilită de conducerea federaţiei, in 
antrenament, deplasări, cantonamente și competiţii, 

- Sportivii nu pot face reclamă sau publicitate unor firme fără aprobarea conducerii federaţiei, cu 
ocazia participării la orice acţiune, activitate și/sau competiție din calendarul oficial anual. 

- Sportivii au datoria de a onora convocarea cu ocazia selecţiei, participarea la evaluarea potenţialului 
său sportiv, al nivelului pregătirii, efectuarea verificărilor medicale, efectuarea testului doping, 
efectuarea testului psihologic, alte măsurători și verificări ce se impun etapei și obiectivului 
planificat.  

- Sportivii trebuie să păstreze confidentialitatea datelor care sunt legate direct sau indirect  de 
strategia de pregătire, program, metode, mijloace și rezultate personale și/sau ale colegilor, cât și 
cele legate de salarizare, indemnizaţii sau premii proprii sau ale celorlalţi membrii ai federaţiei. 

 
Art.37. Clasificarea sportivilor, 

Clasificarea sportivilor se face conform următoarelor prevederi: 
CLASELE DE COMPETENȚĂ ALE SPORTIVILOR  
 Sportivi clasa Master  
 Din acestă clasă sportivă fac parte sportivii care indeplinesc următoarele condiţii; 
- Sportivi ce au vârste cuprinse intre 35-40 de ani, 40-45 de ani, 45-50 de ani, 50-55 de ani, 60-65 de 

ani, +65 de ani și activează in continuare cu perspectiva performanţei sportive, 
- Sunt sportivi legitimaţi la federaţie in dreptul unei structuri sportive membre cu viza și Licenţă  

anuală la zi, evidenţiaţi corespunzător in baza de date Ranking, 
- Sunt sportivi de gen masculin și feminin ce au parcurs Programa de pregătire specifică KUP-DAN și 

deţin centura ALBASTRA respectiv competenta minimă de 4 Kup (pentru clasa valorică A) și 
competenţa minimă de 10 KUP (pentru clasa valorică B)  in urma unei evaluări aprobate al cărui 
rezultat este inscris in platforma digitală Ranking, 

- Acesti sportivi sunt obligaţi să deţină o viză medicală trimestrială ce cuprind concluzii clare că pot 
participa la competiţii sportive de performanţă, 

- Regulamentul de competiţie al acestei clase sportive nu include lovituri la nivelul capului, iar 
numărul de reprize și perioada lor vor fi adaptate pentru nevoile/limitele acestora. 

  
Sportivii de performanta clasa A: 
 Din acestă clasă sportivă fac parte sportivi din grupele de vârstă copiii, juniri mici, cadeți, juniori, 
și seniori ce indeplinesc următoarele condiţii; 
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- Sunt sportivi legitimaţi la federaţie in dreptul unei structuri sportive membre cu viza și Licenţa  
anuală la zi, evidenţiaţi corespunzător in baza de date Ranking, 

- Sportivi ce au parcurs Programa de pregătire specifică KUP-DAN și dețin centură ALBASTRA 
respectiv competența minimă de 4 KUP, in urma unei evaluări aprobate al cărui rezultat este inscris 
in platforma digitală Ranking. 

- Acești sportivi sunt obligaţi să deţină o viză medicală semestrială ce cuprind concluzii clare că pot 
participa la competiţii sportive de performanţă, 

- Sportivii deţin un istoric prin anamneză și performanţele anterioare obţinute in competiţii 
omologate de către F.R.Tkd WT, 
 
Sportivi de performanta clasa B: 

 Din aceasta clasă sportivă fac parte sportivii care indeplinesc următoarele condiţii; 
- Sunt sportivi legitimaţi la federaţie in dreptul unei structuri sportive membre cu viza și Licenţa  

anuală la zi, evidentiaţi corespunzător in baza de date Ranking, 
- Sunt sportivi ce au parcurs Programa de pregătire specifică KUP-DAN și dețin centura GALBENĂ 

respectiv competența minimă de 8 KUP și nu mai mult de centura VERDE - ALBASTRU competență 
KUP 5, obţinute in urma unei evaluări aprobate al cărui rezultat este inscris in platforma digitală 
Ranking. 

- Acești sportivi sunt obligați să dețină o viză medicală semestrială ce cuprind concluzii clare că pot 
participa la competiții sportive de performantă, 

- Sportivii dețin un istoric prin anamneză și performanțele anterioare obținute in competiții 
omologate de către F.R.Tkd WT, 

- Sportivii deţin un istoric prin anamneză și performanţele anterioare obţinute in competiţii 
omologate de către F.R.Tkd WT, 
 

Sportivii de performanta clasa C: 
 Din acestă clasă sportivă fac parte sportivii care indeplinesc următoarele condiţii; 
- Sunt sportivi legitimaţi la federaţie in dreptul unei structuri sportive membre cu viza și Licenţă  

anuală la zi, evidentiaţi corespunzător in baza de date Ranking, 
- Sportivi ce au parcurs Programa de pregătire specifică KUP-DAN și dețin centura ALBĂ-GALBEN 

respectiv competența minimă de 10 KUP, in urma unei evaluări aprobate al cărui rezultat este 
inscris in platforma digitală Ranking. 

- Acești sportivi sunt obligaţi să deţină o viză medicală semestrială ce cuprind concluzii clare că pot 
participa la competiţii sportive de performanţă, 

- Sportivii deţin un istoric prin anamneza, 
 

Sportivi ai programului paralimpic 
- Acești sportivi vor fi clasificaţi corespunzător prevederilor internaţionale cuprinse in programul 
Paralimpic sportiv și sunt reglementate prin Statut și alte norme și regulamente sportive și medicale ale 
WT (World Taekwondo) și EPTU (European Para-Taekwondo Union), 
- F.R.Tkd WT va urmări prevederile acestor acte și corespunzător va intreprinde măsuri de organizare 
și dezvoltare privind această clasă sportivă, in concordanţă cu mijloacele, veniturile și numărul 
persoanelor eligibile ce practică Taekwondo WT (vezi criterii de clasificare), 
- Având in vedere caracterul special al acestei clase de sportivi și nevoile speciale indispensabile 
persoanelor desemnate sau imputernicite ce vor participa la organizarea și desfășurarea programului 
paralimpic de Taekwondo WT, vor fi acreditate de către F.R.Tkd WT. 
- Antrenorii și instructorii ce sunt interesaţi de organizarea și desfășurarea unor activităţii specifice 
programului paralimpic, este necesar să participe la  specializarea lor profesională prin planurile de 
formare, specializare și pregătire continuă organizate de către federaţia naţională și organismele 
internaţionale, 
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Art.38. 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 electronic, emis de către federaţie; 
- Un sportiv poate fi legitimat numai la o singură unitate sportivă. Pentru participarea la competiţiile 
sportivilor le este alocat un cod ROS (cuprinde datele de identificate intr-un mod codificat); 
- Acest cod ROS  este menționat in legitimaţie și il va insoţi pe sportiv pe tot parcursul participării in 
calitate de membru sportiv al federaţiei; 
- Codul ROS va fi utilizat și in evidenţa gradelor KUP-DAN, necesare clasificării sportivului in cadrul 
grupelor valorice și de vârstă; 
- Carnetul de legitimare se elibereaza in format electronic și poate fi printat la cerere pe suport din 
plastic (tip card bancar), acesta se păstrează de către sportiv, instructor sau antrenor;  
- Pentru participarea la competiţii internaţionale este necesar ca sportivii sa deţină licenţă anuală 
F.R.Tkd WT, licenţe de GAL/GOL, eliberate de către WT (World Taekwondo), for tutelar internaţional. 
Această procedura este realizata de către F.R.Tkd WT (costurile revin sportivului sau după caz 
membrilor lotului naţional federaţiei), numai pentru sportivii ce deţin cetaţenia română, sunt legitimaţi 
la federaţie au viza anuală achitată la zi, au un aviz medical valabil și nu se află sub o sancţiune 
disciplinară și/sau după caz pentru refugiaţii in regim special;    
 - Legitimaţia sportivilor va fi vizată anual, electronic, în cursul lunii ianuarie şi nu mai târziu. Pentru 
efectuarea aplicării vizelor se va prezenta/comunica federaţiei chitanţa de plată a taxei de viză anuală 
individual.  
 - Înscrierea in competiţii a sportivilor este condiţionată de prezentarea unui aviz medical, valabil timp 
de 6 luni de la data emiterii și să nu se afla in situaţia unei interdicţii medicale (vezi procedura KO, alte 
recomandări medicale sau să NU se afle sub efectele unei sancţiuni disciplinare;  
 - Arbitrii delegaţi să conducă competiţiile oficiale vor putea verifica înaintea începerii acestora și/sau 
după caz vor consulta baza de date a sistemului de inscriere in concurs RANKING, controlând viza 
anuală a federaţiei avizul medical, competența sportivă şi alte acte, fără de care nu vor permite 
sportivilor participarea la competiţie.  
 - Lipsa vizei anuale, vizei medicale generale, viza medicală de revenire în activitate după accidentare 
majoră ce a necesitat întreruperea activităţii de performanţă şi/sau competiţie urmare a unei lovituri 
finalizate cu (KO), a testului doping după caz, va atrage fără excepţie,  descalificarea sportivului înscris 
pentru participarea la concursurile oficiale și/sau stagii, seminarii, pregătire centralizată. 
- Nu se poate admite legitimarea sportivilor care prin acest act pot cauza transferul de know-how, 
rezultatele unei competiții și/sau influenţa clasamentului pe echipe al federaţiei, dacât in condiţiile 
prezentului regulament; 
- Nu se pot legitima sportivi care au produs efecte negative obiectivelor de etapă planificate, Strategiei 
federaţiei, logistice și/sau creanţe financiare sau materiale, eventuale prejudicii de imagine ale 
federaţiei sau a membrilor săi; 
- Nu se pot legitima sportivi care au restanţe de plată născute din relaţii directe sau indirecte cu 
federaţia, pană la achitarea  acestora. 
Art. 39. 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 operează şi evidenţiază în RANKING. 
- Transferul sportivilor se poate obţine numai în perioada (01-30 IANUARIE), pe baza acordului scris al 

reprezentantului legal al unităţii sportive de la care se transferă sportivul şi reprezentantului legal al 
unităţii sportive la care acesta se transferă, la care se adaugă semnătura sportivului (a 
reprezentantului legal sau tutore după caz) şi a sumelor convenite între cluburi, sportivi, tehnicieni, a 
plaţii taxei și primei de transfer. 

- Transferul se va încheia in format scris printr-un document tipizat federal la care se vor anexa Proces 
Verbal de Negociere, Declaraţie de răspundere personală (privind aspectele economice rezultate 
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urmare a negocierii și plata taxelor către stat privind acestea), după caz alte acte în legătura cu 
obiectul transferului, documentele vor fi vizate şi ulterior consemnate într-un registru special. 

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

Art.40.  GRILA DE TRANSFER A SPORTIVILOR 
- Prin grila de transfer se inţelege modul in care sunt protejate și reglementate  interesele părţilor in 

cadrul procedurii de transfer a sportivilor, antrenorilor, instructorilor. 
- Se va avea in vedere in toate imprejurările, interesele structurilor sportive membre, a proprietarilor 

de drept asupra drepturilor intelectuale și de know-how privind procesul de selecţie, antrenament,  
gradul de competenţă KUP-DAN și performanţele sportivilor. 

A. Sportivii, antrenorii, instructorii sunt eligibili pentru procedura de transfer in următoarele condiţii: 
1. INVITATIE LA NEGOCIERE - Structura ce inițiază procedura de transfer  (structura sportivă la care se 
transferă), va intocmi un document cu denumirea Invitaţie la Negociere, act ce va fi comunicat prin 
mijloacele electronice și/sau poștă, după caz. Acest document trebuie să conțină sub menţiunea 
nulităţii acestuia numele iniţiatorului și destinatarul, structura sportivă de la care se transferă, obiectul 
negocierii, data, ora, locul unde urmează să aibă loc acestă intâlnire.  
2. PROCES VERBAL - Cu ocazia intâlnirii la negociere părţile, sportivul și reprezentantul legal in cazul 
minorilor trebuie să fie prezenţi, iniţiatorul va aduce la cunostinţă părţilor intenţia și condiţiile sale, iar 
ceilalţi vor face precizări și iniţia discuţii adecvate acestei etape. Drept urmare, la finalul negocierilor se 
va incheia un Proces Verbal in care se va menţiona  rezultatul negocierii , act ce va fi semnat de către 
părţi. Procesul Verbal de negociere trebuie să conţină date cunoscute părţilor și să fie produsul cert al 
actului de voință liber exprimat de părţile implicate, să nu conţină adăugiri sau modificări. 
3. NOTA SCRISĂ - In cazul in care din motive independente de voinţa părţilor apar situaţii 
neprevăzute data, ora și locul pot fi schimbate de comun acord. In cazul in care una dintre părţi 
tegiversează nejustificat intâlnirea, cealaltă parte după a doua convocare este pe deplin indreptăţită să 
formuleze la locul intâlnirii, o Notă scrisă in prezența a doi martori din care să reiasă situaţia de fapt 
privind absenţa celeilalte părţi, document ce va insoţi documentaţia de transfer. 
4. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE - Această declaraţie are un carater de garanţie reală 
asupra faptului că procesul de transfer nu este o inţelegere oneroasă prin care se evită plata unor taxe 
și obligaţii către părţi sau statul român și cu atât mai mult că inţelegerea nu este una expresă intre cele 
două structuri sportive ce pot ascunde sportivului aspecte financiare ce-l privesc in mod direct.   
5. FIȘA DE TRANSFER - Cererea Fișă de transfer trebuie să fie completată responsabil și  insușită in 
scris cu semnătură si dată. Pentru minori trebuie ca Fișa de Trensfer să fie semnată și de  unul dintre 
părinţi sau tutore legal.  
- Data semnării Fișei de transfer nu trebuie să fie anterioră actului de negociere si a Procesului 
Verbal intocmit cu acest obiect. 
- Prevederile actului Angajamentul Sportivului rămâne un act valabil și corespunzător primei 
legitimări cu completările ulterioare așa cum este publicat pe site-ul federației, fără a fi modificat 
indiferent de numărul transferurilor efectuate de un membru al federaţiei. 
B. VALOAREA TAXEI DE TRANSFER - Sportivii, antrenorii și instructorii se constitue prin aportul lor fizic, 

intelectual și de expertiză tehnologică sportivă, confirmat prin rezultatele obţinute, parte integrantă 
a patrimoniului imaterial/material al Asociației Sportive la care este legitimat; 

C. Sportivii cu vârsta cuprinsă intre 10 și 35 ani, sunt clasificaţi astfel: 
1) SPORTIV INIȚIAT clasa B, clasificare ce se acordă tuturor sportivilor ce deţin corespunzător datelor 
inregistrate in baza de date Ranking, competenţă sportivă intre gradele de  10 și 5 KUP respectiv 
(centura albă, alb cu tresă galbenă, galben, galben cu tresă verde, verde și verde cu tresă albastră), 

- sportiv inițiat clasa B 1, deţinător al unor rezultate sportive; locurile 1-3 la Campionatele 
naţionale și Cupa României, participări internaţionale cu rezultate  locurile 1-6; 
- sportiv inițiat clasa B 2, deţinător al unor rezultate sportive; locurile 1-6 la Campionatele 
naţionale și Cupa României, participări internaţionale fără rezultate  notabile;   
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2) SPORTIV AVANSAT clasa A, clasificare ce se acordă tuturor sportivilor ce deţin corespunzător 
datelor inregistrate in baza de date Ranking, competenţa sportivă intre gradele de 4 și 2 KUP respectiv 
(centura albastră, albastră cu tresă roșie, roșie) și in baza performanţelor sportive astfel,  

- sportiv avansat clasa A 1, deţinător al unor rezultate sportive locurile 1-3 la Campionatele 
naţionale și Cupa României, participări internaţionale cu rezultate  locurile 1-6; 
- sportiv avansat clasa A 2, deţinător al unor rezultate sportive locurile 1-6 la Campionatele 
naţionale și Cupa României, participări internaţionale fără rezultate  notabile;   
 

3) SPORTIV PERFORMER clasa GAL, clasificare ce se acordă tuturor sportivilor ce deţin corespunzător 
datelor inregistrate in baza de date Ranking, competenta sportivă intre gradele de  1 KUP și 5 Dan 
respectiv (centura roșie cu tresă neagră, neagră cu 1-5 DAN), și in baza performanţelor sportive astfel,  

- sportiv performer clasa GAL 1, deţinător al unor rezultate sportive locurile 1-3 la 
Campionatele naţionale și Cupa României, participări internaţionale Campionate/Cupe 
regionale, europene, mondiale cu rezultate  locurile 1-6; 
- sportiv performer clasa GAL 2, deţinător al unor rezultate sportive locurile 1-6 la 
Campionatele naţionale și Cupa României, participări internaţionale Campionate/Cupe 
regionale, europene, mondiale fără rezultate notabile;   
 

4) SPORTIV MASTER, clasificare ce se acordă tuturor sportivilor ce au implinit vârsta cuprinsă intre ani 
35 de ani - 55 ani și deţin corespunzător datelor inregistrate in baza de date Ranking, competență 
sportivă intre gradele de  4 KUP – 7 DAN respectiv (centura roșie cu tresă neagră, neagră cu 1-7 DAN), 
deţinător al unor rezultate sportive locurile 1-6 la Campionatele naţionale și Cupa României, participări 
internaţionale Campionate/Cupe regionale, europene, mondiale fără rezultate notabile; 
 
D. Valoarea minimă a grilei de transfer  pentru sportivi este: 

a) SPORTIV INIȚIAT clasa B  
- sportiv inițiat clasa B-A1, valoare minimă 3.500 lei din care 1.000 lei revin sportivului. 
- sportiv inițiat clasa B-A2, valoare minimă 2.000 lei din care 1.000 lei revin sportivului. 

b) SPORTIV AVANSAT clasa A 
- sportiv inițiat clasa A-A1, valoare minimă 10.000 lei din care 3.000 lei revin sportivului. 
- sportiv inițiat clasa A-A2, valoare minimă   6.500 lei din care 2.000 lei revin sportivului. 

c)  SPORTIV PERFORMER GAL 
- sportiv inițiat clasa GAL1, valoare minimă 30.000 lei din care 13.000 lei revin sportivului. 
- sportiv inițiat clasa GAL2, valoare minimă 20.000 lei din care 7.500 lei revin sportivului. 

- Structurile sportive membre se pot inţelege cu privire la obligaţiile lor de plată, insă sportivul trebuie 
plătit cu prioritate și fără intârziere.  
- Taxele fiscale privind transferul către o altă structură sportivă și prima de transfer a sportivului sunt in 
sarcina clubului la care se transferă sportivul. 
- Prezenta grilă de transfer se aplică incepând cu data de 01.06.2021, până la această dată rămân 
valabile prevederile anterioare, taxa minimă de transfer fiind in valoare de 1.500 lei pentru sportivi 
clasa B și cea de 3.000 de lei pentru sportivi clasa A, suma ce revine integral structurii sportive in 
dreptul careia a fost legitimat sportivul. 
 
Art. 41. Clasificarea antrenorilor şi instructorilor privind procedura de transfer 

Clasificarea profesională se face periodic pentru toți antrenorii, instructorii şi arbitri/alți specialiști 
numai cu aprobarea Comitetului Executiv la propunerea Colegiului Naţional al Sportivilor, Instructorilor 
și Antrenorilor, ca urmare a rezultatelor comunicate de către comisiile de examinare / evaluare după 
absolvirea examenelor scrise şi /sau a evaluărilor practice, ce au loc cu prilejul sesiunilor dedicate 
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acestei situaţii, a performanţelor consemnate in RANKING şi cu aprobarea conducerii federaţiei și 
omologarea din partea Colegiilor şi Comisiilor F.R.Tkd WT de specialitate.  

Pentru evidenţă și conformitate in situaţia transferului se vor folosi următoarele aprecieri asupra 
competenţelor antrenorilor și instructorilor, astfel: 

a) ANTRENOR/INSTRUCTOR INIȚIAT, clasificare ce se acordă tuturor tehnicienilor ce deţin 
corespunzător datelor inregistrate in baza de date Ranking, competența profesională respectiv 
(debutant in primii 5 ani de practică), 
- antrenor/instructor iniţiat A1, coordonator al unor rezultate sportive locurile 1-3 la 
Campionatele naţionale si Cupa României, participări internaţionale cu rezultate  locurile 1-6; 
- antrenor/instructor iniţiat A2, coordonator al unor rezultate sportive locurile 1-6 la 
Campionatele naţionale și Cupa României, participări internaţionale fără rezultate  notabile;   
 

b) ANTRENOR/INSTRUCTOR AVANSAT, clasificare ce se acordă tuturor tehnicienilor ce deţin 
corespunzător datelor inregistrate in baza de date Ranking, competența profesională respectiv 
(debutant cu experienţă continuă intre 5-10 ani de practică), 
- antrenor/instructor A1, coordonator al unor rezultate sportive locurile 1-3 la Campionatele 
naţionale și Cupa României, participări internaţionale cu rezultate  locurile  1-6; 
- antrenor/instructor A2, coordonator al unor rezultate sportive locurile 1-6 la Campionatele 
naţionale și Cupa României, participări internaţionale fără rezultate  notabile;   
 

c) ANTRENOR/INSTRUCTOR PERFORMER clasa GAL, clasificare ce se acordă tuturor tehnicienilor 
ce deţin corespunzător datelor inregistrate in baza de date Ranking, competența profesională 
respectiv (cu experienţă continuă intre 10 și 20  ani de practică), 
- antrenor/instructor GAL1, coordonator al unor rezultate sportive locurile 1-3 la Campionatele 
naţionale și Cupa României, participări internaţionale Campionate/Cupe regionale, europene, 
mondiale cu rezultate  locurile 1-6; 
- antrenor/instructor GAL2, coordonator al unor rezultate sportive locurile 1-6 la Campionatele 
naţionale și Cupa României, participări internaţionale Campionate/Cupe regionale, europene, 
mondiale fără rezultate notabile;   
 

d) ANTRENOR MAESTRU / INSTRUCTOR (PERFORMER), clasificare ce se acordă tuturor 
tehnicienilor ce deţin corespunzător datelor inregistrate in baza de date Ranking, competenţa 
profesională respectiv (cu experienţa continua intre 20 și 40  ani de practică), deţinător al unor 
rezultate sportive notabile la Campionatele naţionale și Cupa României, participări 
internaţionale Campionate/Cupe regionale, europene, mondiale, Jocuri Olimpice cu rezultate 
notabile; 

 
 
 
Art.42.  Valoare minimă a grilei de transfer pentru antrenori / instructori este: 

a) ANTRENOR ASISTENT / INSTRUCTOR (INIȚIAT) 
- antrenor/instructor iniţiat, valoare minimă 10.000 lei din care 5.000 lei revin antrenorului/ 
instructorului, iar 5.000 lei revin clubului de la care se transferă. 
- instructor iniţiat, valoare minimă 5.000 lei din care 2.500 lei revin instructorului, iar 2.500 lei 
revin clubului de la care se transferă. 

b) ANTRENOR / INSTRUCTOR (INIȚIAT) 
- antrenor (INIȚIAT), valoare minimă 25.000 lei din care 12.500 lei revin antrenorului, iar 12.500 
lei revin clubului de la care se transferă. 
- instructor (INIȚIAT), valoare minimă 15.000 lei din care 7.500 lei revin instructorului, iar 7.500 
lei revin clubului de la care se transferă. 
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c)  ANTRENOR SENIOR / INSTRUCTOR (AVANSAT) 
- antrenor senior (AVANSAT), valoare minimă 50.000 lei din care 25.000 lei revin antrenorului, 
iar 25.000 lei revin clubului de la care se transferă. 
- instructor (AVANSAT), valoare minimă 30.000 lei din care 15.000 lei revin antrenorului, iar 
15.000 lei revin clubului de la care se transferă. 

d) ANTRENOR MAESTRU / INSTRUCTOR (PERFORMER) 
- antrenor master (PERFORMER), valoare minimă 75.000 lei din care 35.000 lei revin 
antrenorului/ instructorului, iar 12.500 lei revin clubului de la care se transferă. 
- instructor (PERFORMER), valoare minimă 75.000 lei din care 35.000 lei revin antrenorului/ 
instructorului, iar 35.000 lei revin clubului de la care se transferă. 
Notă: Valoarea sumelor mai sus menţionate in cadrul acestui articol se indexează la data intrării 
in vigoare in Euro și in situația unei eventuale inflații se va utiliza valoarea in Euro. 

-   Pentru toate aceste situații precizate se aplică o marjă de negociere superioară și niciodată una 
inferioară acesteia, iar la a carei valoare finală se adaugă pentru fiecare situaţie in parte taxa federală in 
valoare de 10% din suma finală negociată, fără taxe, acestea revenind pentru această sumă federaţiei. 
- Structurile sportive membre se pot inţelege cu privire la obligaţiile lor de plată, insă sportivul, 
antrenorul/instructorul trebuie plătit cu prioritate și fără intârziere.  
- Taxele fiscale privind transferul către o altă structură sportivă și prima de transfer ramân exclusiv  in 
sarcina clubului de la care se transferă sportivul/ antrenorul/ instructorul. 
- Prezenta grila de transfer se aplică incepând cu data de 01.06.2021, pănă la această dată răman 
valabile prevederile anterioare, taxa minimă de transfer fiind in valoare de 5.000 lei pentru 
antrenori/instructori legitimaţi și cea de 10.000 de lei pentru antrenori/instructori avansați, suma ce 
revine integral structurii sportive in dreptul căreia a fost legitimat antrenorul/instructorul. 
Art.43. Alti membrii ai unităţilor sportive de Taekwondo WT 
- Membru refugiat, azilant, apatrid – această calitate se acordă persoanelor ce au acest statut dovedit 
cu acte oficiale eliberate de statul român;  
e) calitatea de sportiv, instructor, antrenor, arbitru refugiat/ azilant/ apatrid se acordă, ca urmare a 
depunerii unei cererii de legitimare, se acordă de către Comisia Tehnică cu avizul  președintelui 
federației dacă cererea îndeplinește toate condițiile de formă și fond, după care  se va  propune spre 
aprobare anual prin raportul Departamentului Naţional pentru Evidență Ranking-Legitimare-Licențiere 
ROS/GAL/GOL  și Control, calitate ce se ratifică sau respinge după caz, cu votul a  minim ½ plus 1 vot, 
din numărul voturilor exprimate ale membrilor Consiliului Director. Persoanele ce dețin calitatea de 
sportiv, instructor, antrenor, arbitru refugiat/ azilant/ apatrid, nu pot participa la Campionatul Național 
și/sau Cupa României, de asemenea nu vor putea reprezenta România în cadrul disciplinei sportive 
olimpice Taekwondo WT la Campionate/ Cupe Regionale, Campionate/ Cupe Europene, 
Campionate/Cupe Mondiale, Jocurile Universitare sau Jocurile Olimpice. 
- Voluntari sunt persoane care și-au exprimat acordul de voinţă asupra opțiunii sale de a participa la 
organizarea și desfășurarea activităţilor de calendar cuprinse in programul anual aprobat și publicat de 
către federaţie. 
- Voluntari sunt persoane ce inţeleg că altruismul și intrajutorarea sunt  acte de inaltă conștiinţă socială 
prin care se pot realiza deziderate colective de interes public și privat, pentru care nu sunt remuneraţi.  
 
Art. 44. LOTUL NAȚIONAL ȘI OLIMPIC 

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

participării la Campionatul Naţional, Cupa Romaniei şi  competiţii internaţionale, au onorat 
invitația de participare in cadrul proceselor de evaluare, selecţie și pregătire centralizată, 

b. Pentru ocuparea poziţiilor pe categorii de greutate în cadrul lotului naţional sportivii eligibili  (locul 
1,2,3) trebuie să parcurgă un proces de eligibilitate, realizat  prin etape de selecţie,  
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c. Selecţia sportivilor în lotul reprezentativ al ţării se realizează numai în baza participării active la 
activităţile planificate cu acest scop, la evaluarea tematică propusă prin norme și bareme de 
control psiho-motric; cunoștinţe specifice competiţiei cu caracter tehnico-tactic, testarea 
abilităților-priceperilor specifice precum ambidextrie/ atitudine multilaterală/ somatizare 
pluridisciplinară / orientare-adaptare spatio-temporală, capacitate de efort, flexibilitate generală, 
mobilitate articulară a membrelor inferioare și superioare, cunostinţe tehnico-tactice, deţinerea 
competenţei KUP-DAN, testare psihologică, alte aspecte de interes pentru etapă, 

d. O pondere importantă se va da laturii temperamentale in acord cu nivelul de curaj, dârzenie, 
altruism somatizate prin ponderea abordărilor iniţiativă/ incisivitate/ pasivitate/ defensivă, calităţi 
ce pot influenţa favorabil sau nefavorabil comportamentul tehnico-tactic specific Taekwondo WT,  

e. Sunt eligibili pentru a fi selecţionaţi pentru pregătirea centralizată şi participare la competiţii 
internaţionale, numai sportivii convocaţi ce au  îndeplinit cu succes sarcinile și  cerinţele maximale 
specifice de travaliu sportiv specific din cadrul procesului de pregătire centralizată, deţin o viză 
medicală sportivă obţinută in cadrul Centrului INMS, au răspuns invitaţiei pentru testarea doping și 
nu au fost depistaţi cu rezultat pozitiv, se incriu in cerinţele categoriei de greutate, și-au insușit  
cunoștinţe tehnice și tactice in cadrul programelor și planurilor de selecţie și pregătire centralizată, 
au fost evaluaţi că deţin cunoșţintele  impuse  regulamentului de concurs, alte cerinţe.  
 

2. Cerințe 
a. Numai sportivii ce deţin şi au prezentat la data convocării, o anamneză completă privind 

evidenţa/urmărirea sportivilor de la iniţiere până la data participării la procesul de selecţie, sunt 
eligibili pentru a parcurge etapele/fazele specifice planului de selecţie, 

b. Numai sportivii ce au stare de sănătate favorabilă practicării sportului de performanţă la data 
convocării şi deţin o viză medicală sportivă valabilă, au facut prealabil după caz un test doping al 
cărui rezultat trebuie să fie NEGATIV, pot participa la etapele procesului de selecţie, 

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

d. Numai sportivii ce au parcurs cu succes programele federaţiei de pregătire centralizată şi au 
participat la Stagiul naţional anual de licențiere sportivă sunt eligibili pentru selecţia în cadrul 
lotului naţional, 

 
3. Criterii 

a. Sportivul trebuie să corespundă cerinţelor de biotip specific cunoscut şi general acceptat (înalţime, 
greutate) pentru fiecare categorie de greutate, 

b. Sportivul să nu fi suferit accidentări şi/sau intervenţii medicale, care au condus la o întrerupere 
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, 

c. 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, poate fi exclus şi înlocuit cu următorul sportiv eligibil, 

d. Sportivul nu trebuie să se afle sub o măsura 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 hotărâre judecătorească executorie ce interzice acest 
drept,  

 
4. Omologare  
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a. Colegiul central al antrenorilor instructorilor şi sportivilor, Comisia Tehnică (desemnată prin 
Decizie), antrenorul coordonator, sunt forurile în măsură să propună prin specialiști proprii 
componenţa lotului naţional, cu avizul Comitetului Executiv, 

b. Antrenorul  coordonator şi  conducerea federaţiei definitivează şi aprobă componenţa finală a 
lotului pentru fiecare acţiune sportivă naţională sau internaţională. 

c. Structura finală a lotului național poate fi modificată în baza bugetului alocat și eficienței 
financiare. Astfel că, numărul membrilor lotului naţional în cadrul unei  delegaţii oficiale, pentru 
participarea la competiţii oficiale organizate în ţară și străinătate, poate varia în funcţie de bugetul 
alocat acţiunii, 

d. Pentru situaţia în care bugetul alocat unei acţiuni poate influenţa numărul de participanţi la 
aceasta, Comisia Tehnică, antrenorul coordonator, vor propune spre aprobare pe baza unei analize 
scrise, noua structură a lotului naţional (a numărului membrilor delegaţiei), aceasta trebuie să 
circumscrie situaţiei financiare, nu fără a se ţine cont de șansele reale ale sportivilor, dimensionând 
nivelul acţiunii programate cu obiectivul planificat.  

 
B. Lotul Olimpic 

1. Eligibilitate lot olimpic 
a. Se păstrează criterii de eligibilitate conform Art.44, Pct.1., Lit. b,c, se modifică şi completează 

Pct.a., astfel; 
b. Prin lot olimpic se înţelege grupul primilor sportivi cu rezultate (locul 1, 2, 3), obţinut cu ocazia 

participării la competițiile oficiale  internaționale. 
 

2. Cerințe 
a. Se păstrează criterii de eligibilitate conform Art.44, Pct.1., Lit. d,e,g, se modifică şi completează 

Pct.f., astfel; 
b. Numai sportivii ce au avut o activitate neintreruptă de performanţă în ultimi trei ani şi s-au 

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

3. Criterii 
a.   Se păstreaza criterii de eligibilitate conform Art.44; 

       
4. Omologare 

A. Se păstrează criterii de eligibilitate conform Art.44 şi se completează astfel; 
- Lotul olimpic se formează cu ocazia iniţierii  pregătirilor pentru  noul ciclu olimpic, respectiv cu 24 de 
luni înaintea începerii Jocurilor Olimpice. Structura lotului olimpic (tehnicieni, sportivi, alţi specialiști), 
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), se vor aplica sancţiuni disciplinare, neîndeplinirea cerinţelor de 
biotip (înălţime, greutate), indeplinirea defectuoasă a sarcinilor tehnico tematice şi motrice esenţiale în 
cadrul metodologiei pe ramură de sport, acte de indisciplină.  
 
 B. Membrii lotului naţional/olimpic au următoarele drepturi: 
- să beneficieze de pregătire specială conform planului de pregătire şi asistenţă medicală gratuită 
în dispensarele sportive; 
- in baza bugetului existent să primească conform legilor şi regulamentelor financiare premii în 
bani sau obiecte, după caz; 
- in baza bugetului existent să beneficieze de echipament sportiv de antrenament şi concurs; 
- să beneficieze de avansări conform clasificărilor sportive în vigoare.  
C. Membrii lotului naţional/olimpic au următoarele obligații: 
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- de a se pregăti şi lupta cu abnegaţie în competiţiile naţionale şi internaţionale pentru 
reprezentarea României şi obţinerea victorei; 
- să respecte programul de antrenament şi să se pregătească continuu în vederea autodepăşirii, cu 
scopul permanent de a obţine victoria; 
- să se prezinte, în mod obligatoriu, ori de câte ori sunt convocaţi în vederea pregătirii, efectuarea 
unor evaluări normate din procesul de selecție, verificare şi control și/sau participării la concursuri 
naționale și internaţionale, cantonamente, stagii, seminarii, programe anuale de cantonament,  
pregătire continuă sau licenţiere, acţiuni demostrative; 
- să fie un bun exemplu de disciplină şi siguranţă în pregătirea sportivă şi în societate. 
- aceștia nu pot manipula in incinta centrelor de pregătire sau cu ocazia deplasărilor pentru sine 
sau in scopul de a oferi altuia arme de foc de orice calibru, obiecte tăietoare, inţepătoare, zdrobitoare 
(cu excepţia mijloacelor didactice utile in procesul de instruire pentru autoapărare); 
- aceștia nu pot manipula in incinta centrelor de pregătire sau cu ocazia deplasărilor pentru sine 
sau in scopul de a oferi altuia substanţe toxice, psihoactive, droguri sau anabolizante sau de a practica 
și/sau incuraja la utilizarea unor metode interzise in sport conform prevederilor WADA. 
- sportivii inţeleg a fi sinceri cu privire la orice aspect al programului școlar, a notelor și situaţiei 
școlare generale  sau privind participarea la eventuale cursuri ocazionale realizate in mod privat sau 
centralizat, in situaţia in care se va constata contrariu inţeleg și acceptă că vor fi luate măsuri 
disciplinare. 
 

E. Planul cadru de selecţie  
Faza 1. 

a. Convocarea sportivilor se realizează corespunzător prevederilor statutare și ale prezentului 
regulament cu respectarea condiţiilor de eligibilitate: 
- sportivii trebuie să aibe vârsta corespunzătoare cerinţelor din invitaţia oficială privind grupa de vârstă, 
- sportivul trebuie să deţină performaţele sportive corespunzătoare calificării sale in grupul ţintă, 
b. Pentru conformitate se va comunica structurilor sportive membre un CONVOCATOR/INVITAȚIE ce va 
cuprinde nominal sportivi/instructori/antrenori după caz, alături de motivul convocării, perioada și 
obiectivul propus. 

Faza 2.  
a.  Verificarea prezenței (absenţa este un act unilateral apreciat prin prevederile statutare precum un 
act de indisciplină), a documentaţiei afarente călătoriei și inscrierii in concurs: 
b. Verificarea documentelor de identitate necesare deplasării, competența sportivă KUP-DAN, 
verificarea și evaluarea datelor, fișa de anamneză, 
c. Se va face aprecierea biotipului,  verifica categoria de greutate și corespondența cu inălţimea, 
d. Se vor face evaluări preliminare de natură PFG, PFS, a gradului de flexibilitate generală, a gradului 
de mobilitate a membrelor inferioare, evaluarea nivelului de dezvoltare al priceperilor motrice in regim 
ambidextru și multilateral, viteza, forţa, detenta, capacitatea pluridisciplinară de răspuns in situaţii de 
travaliu specific nevoilor competiţionale setate pe obiectiv, cunoașterea regulamentului și modul in 
care se raportează sportivul la acesta, aspecte de ordin calitativ și cantitativ, aprecierea 
temperamentului sportivului, 
e. Se vor planifica și efectua; vizita medicală sportivă, testul psihologic, testul doping, alte investigații 
dacă se impun, 
f. Se vor organiza sesiuni de antrenament pentru intrarea in forma specifică precompetiţională, 
structura programului de pregătire urmând a fi realizată in acord cu etapa.  
 Faza 3.  
a. Se vor realiza analize și avaluări privind rezultatele provenite de la instituţiile de resort ce au 
efectuat testarea sportivilor, acestea urmând a fi comparate/coroborate cu istoricul sportivilor și 
rezultatele practice  obţinute in Faza 2.,  
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b. Se va asigura calibrarea documentelor necesare inscrierii și participării la concurs, a categoriei de 
greutate, se va proceda la inscrierea sportivilor in concurs, se vor face rezervările pentru locurile de 
cazare și masă, se va contracta transportul, se vor achiziţiona asigurările, echipament de reprezentare, 
alte echipamente și/sau materiale personale necesare pregătirii, călătoriei și/sau participării la concurs, 
c. se vor organiza sesiuni de antrenament pentru intrarea in forma specifică precompetiţională, 
structura programului urmând a fi realizată in acord cu etapa. 
d. Se vor identifica post travaliu nevoi privind suplimentele de efort și vitamine ale sportivilor 
refacerea medicală sau activă, 
 Faza 4. 
a. Se vor face ultimele calibrări privind categoria de greutate, se va urmări tipul de răspuns fizic si al 
fiecărui sportiv la cerinţele etapei, se va aprecia nivelul de adaptare la cerinţele unei strategii propuse și 
ponderea accentelor personale in aceasta,  
b. Se va evalua nivelul de somatizare in sarcinilor date de antrenor in regim de concurs, timpul de 
răspuns, frecvenţa, amplitudinea mișcărilor și gradul de contribuţie personală la acestea privind 
implicaţiile regulamentului de concurs, nivelul de indeplinire a sarcinilor (vezi punctaj),  
c. Se vor verifica toate aspectele și măsurile privind inscrierea și participarea la competiţia planificată, 
d. se vor organiza sesiuni de antrenament pentru intrarea in forma specifică precompetiţională, 
structura programului urmând a fi realizată in acord cu etapa. 
e. Se vor identifica post travaliu nevoi privind suplimentele de efort și vitamine ale sportivilor, 
refacerea medicala sau activă, 
f. Se vor organiza sesiuni de fullfil mind - enrichement și psihoterapie. 
Faza 5.  
a. Se va efectua echiparea echipei și se va comunica membrilor delegaţiei data de plecare și sosire, 
locul de cazare și masă, locul de desfășurare al competiţiei și orarul, 
b. Se vor organiza sesiuni de antrenament pentru intrarea in forma specifica competiţională, 
structura programului urmând a fi realizată in acord cu etapa. 
c. Se vor organiza sesiuni de fullfil mind - enrichement și psihoterapie 
d. Se vor identifica post travaliu nevoi privind suplimentele de efort și vitamine ale sportivilor, 

refacerea medicală sau activă, 
 
Art. 45. Despre antrenori: 

1. Scop şi atribuţii pentru care răspund  
- Scopul competenţei de antrenor este de a elabora planificarea și realiza organizarea, desfășurarea și 
evidenţa procesului de selecţie și antrenament, cu obiectivul de atingere a unor competenţe sportive 
specializate, a unor rezultate realizate, ca urmare a proceselor ce au loc in domeniul sportiv pe toate 
planurile. Calitatea lor este o competenţa profesională indispensabilă domeniului sportiv. Iniţierea şi 
pregătirea în Taekwondo WT se poate face numai de persoanele ce deţine atestat de antrenor 
confirmat şi înregistrat la Federaţa Română de Taekwondo WT. Formarea şi clasificarea antrenorilor se 
face prin cursuri organizate conform legii, pentru instructori în baza cursurilor de formare și specializare 
organizate de federaţie. 
 
 
 

2. Atribuţiile antrenorilor sunt:  
a. organizează şi conduc acţiunea de înscriere în unitatea sportivă respectivă a celor ce doresc să fie 
iniţiaţi în practicarea Taekwondo WT, precum şi acţiunea de selecţie a sportivilor, cu scopul asigurării 
unor efective cu reale perspective de a obţine rezultate de valoare, 
b. antrenorii și instructorii vor realiza in primele 30 de zile de la legitimarea sportivilor o ANAMNEZA 
completă corespunzător procedurii prevăzute in structura Caietul Antrenor/Instructor de Taekwondo 
WT elaborat de către federaţie, in forma realizată trebuie urcată in Ranking pe pagina de profil a 
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sportivului, sub precizarea că numai sportivii ce au incărcat acest document in profilul lor pot participa 
la competiţiile oficiale organizate de către federaţie, 
c. in acord cu calităţiile sportivului și argumentele genetice, intr-un mod deontologic și in interesul 
sportivului, instructorul poate face recomandarea practicării altei discipline sportive, 
d. stabilesc conţinutul procesului de instruire şi organizează programele de pregătire din cadrul 
unităţii respective ce trebuie să urmeze caracterul metodologic și linia tehnologica specifică ramurii de 
sport Taekwondo WT şi răspund de îndeplinirea lor, 
e. conduc nemijlocit procesul instructiv-educativ al grupelor şi răspund de rezultatele obţinute de 
sportivii legitimaţi; 
f. pregătesc sportivii pentru participarea la competiţii, analizează cu sportivii participarea la 
concursuri, stabilesc concluziile şi măsurile pentru îmbunătăţirea procesului de iniţiere şi perfecţionare 
în practicarea Taekwondo WT; 
g. se îngrijesc de asigurarea tuturor condiţiilor materiale şi de altă natură pentru desfăşurarea 
procesului de instruire şi antrenament în bune condiţii şi siguranţă; 
h. participă la elaborarea calendarului sportiv şi bugetului secţiei sau unităţii respective; 
i. ţin evidenţa activităţii secţiei sau unităţii respective de Taekwondo WT cu privire la înscrierea 
membrilor, participarea la antrenamente şi competiţii, rezultatele obţinute de sportivi la competiţii, 
etc. 
j. înscriu rezultatele obţinute de către sportivi în legitimaţii la rubrica destinată, unde vor fi 
confirmate de către secretarul federal. 
k. în baza convocărilor pot fi selectionaţi să participe la pregătirea sportivilor loturilor naţionale 
alături de antrenorul coordonator şi alţi specialişti (nutriţionist, maseour, preparator fizic, psiholog, 
fiziolog, terapeut). 
l. antrenorii și instructorii vor fi interesaţi permanent de elementele de noutate privind prevederile 
statutare, regulament de ordine interioară, regulament de concurs, metodologie specifică pe ramură de 
sport/ proceduri medicale/ antidoping/toleranta și fairplay/sănătatea și securitatea in muncă/prim 
ajutor, în acest scop vor participa la cursurile de pregătire continuă anuală pentru obţinerea Licenţei 
anuale. 
m. antrenorii și instructorii au obligaţia de a planifica periodic corespunzător etapizării și organiza 
sesiuni de evaluare a competenţei specifice  KUP- DAN (sistem al centurilor colorate), acest proces 
intern se realizează prin platforma Ranking și numai pentru nivelul de competenţa 10 - 2 KUP respectiv 
de la centura albă pană la centura roșie, urmând să asigure prezența sportivilor la sesiunile de nivel 
naţional pentru evalurea competenţelor următoare de 1 KUP, 1-7 DAN.  
n. antrenorii și instructorii vor urmării să aibă o stare de sănătate bună pentru a putea să pună in 
valoare aspecte generale ale mișcărilor de baza și tot odată să poată participa la activităţii aplicative și 
recreative alături de sportivi, in acest scop vor prezenta cu ocazia inscrierii in procesul de licenţiere 
anuală a unei adeverinţe medicale generale și aviz psihologic. 
o. pentru asigurarea unui climat sigur și eficient pentru toți participanţi la antrenamentele de 
Taekwondo WT antrenorii și instructorii trebuie să prezinte cu ocazia inscrierii la cursurile de licenţiere 
anuală cazierul judiciar. 
p. antrenorii și instructorii trebuie să aibă in vedere la construcţia planurilor de antrenament ca 
exerciţiile propuse spre a fi efectuate de către practicanţi, să aibă un caracter moderat al efortului 
privind volumul, intensitatea, amplitudinea mișcărilor și implicit un grad adaptat cu vârsta, cunoștințele 
de etapă si a sănătăţii, răspunderea pentru acest proces ii revine exclusiv.  
q. echipamentul, aparatele și alte mijloace folosite in procesul de antrenament trebuie să fie 
verificate permanent și este necesar ca acestea să aibă o stare bună care să asigure siguranţa 
practicanţilor și a  spectatorilor. 
r. Antrenorii și instructorii ce deţin competenţe in aria disciplinei sportive Taekwondo WT, proprietari 
de drept asupra metodei folosite in procesul de pregătire al sportivilor și au drepturi depline 
intelectuale asupra intregului know-how privind folosirea și implementarea acestei metode.  
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s. Antrenorii și instructorii au obligaţia de a informa corect, prin viu grai și afișare, toate datele 
administrative comunicate de federaţie privind planurile generale și implicit cele care cuprind in 
particular sportivi/antrenori și instructori, alţi membrii ai structurii sportive afiliate. 
 

g. Clasificare Antrenori 
- Antrenor asistent 
- Antrenor 
- Antrenor Senior 
- Antrenor Maestru 
 Aceste competențe profesionale se obţin conform reglementărilor legale in domeniu. 

t. Prin competența lor antrenorii pot face parte din comitete și comisii tehnice de specialitate. 
 
Art.46. Despre Instructori 

1. Scop și atribuţii pentru care răspund – 
a. Scopul competenței de instructor este de a elabora planificarea și realiza organizarea, 
desfășurarea și evidenţa procesului de selecţie și antrenament, cu obiectivul de atingere a unor 
competenţe sportive specializate, a unor rezultate realizate, ca urmare a proceselor ce au loc in 
domeniul sportiv pe toate planurile. Calitatea lor este o competenţă profesională indispensabilă 
domeniului sportiv. Iniţierea şi pregătirea  în Taekwondo WT se poate face numai de persoanele ce 
deţin atestat de antrenor confirmat şi înregistrat la Federaţa Română de Taekwondo WT. Formarea şi 
clasificarea se face prin cursuri organizate conform legii, pentru instructori în baza cursurilor de formare 
și specializare organizate de federaţie, 
b. Formarea şi clasificarea antrenorilor se face prin cursuri organizate conform legii, pentru instructori 
în baza cursurilor de formare și specializare organizate de federaţie, 
c. Pot  organiza şi conduce acţiunea de înscriere în unitatea sportivă a celor ce doresc să fie iniţiaţi în 
practicarea Taekwondo WT, precum şi acţiunea de selecţie a sportivilor, cu scopul asigurării unor reale 
perspective de a obţine rezultate de valoare, 
d. in acord cu calităţile sportivului și agumentele genetice, intr-un mod deontologic și in interesul 
sportivului, instructorul poate face recomandarea practicării altei discipline sportive, 
e. numai pe plan naţional instructorul poate indeplini atribuţiile corespunzător calităţii de antrenor și 
numai sub supravegherea și evaluarea Comisiei Tehnice Naționale, in acest scop instructorul va fi 
mentorat de către un antrenor membru al federaţiei (nominalizat de catre Comisia Tehnică Naţională), 
acesta urmând să remită trimestrial un raport complet privind activitatea instructorului in cadrul 
structurii sportive membre afiliate, 
f. numai instructorii ce parcurg procesul de monitorizare și evaluare din cadrul federaţiei pot depune 
cereri privind avansarea la o categorie superioară și/sau vor primi avizul de inscriere la scoală naţională 
de antrenori, 
g. calitatea de instructor se obţine prin inscrierea la cursurile naţionale in baza unei cereri scrise, a 
unei caracterizări/recomandări din partea președintelui unei structuri sportive afiliate la federaţie, și 
numai prin filierea de formare agreată de F.R.Tkd WT, 
h. este obligatorie participarea la cursurile practice organizate de federaţie și sesiunile teoretice 
conform curriculum agreat, iar inscrierea la sesiunea de examen final este condiţionată de obţinerea 
notei minime de 6 (sase) la proba practică in cadrul sesiunii dedicată specializării in Taekwondo WT, 
i. Perioada de monitorizare a instructorului pentru categoria III-a este de 4 ani, pentru categoria II-a 
este de 3 ani, iar pentru categoria I-a de 2 ani.   

 
2. Clasificare Instructori 

a. instructor categoria I-a in Taekwondo WT este competenţa obţinută de către absolvenţii cursului de 
formare ce obţin nota minimă de 8 (opt) si mai mare pană la nota 10 (zece). 
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b. instructor categoria II-a in Taekwondo WT este competenţa obținută de către absolvenţii cursului de 
formare ce obţin nota minimă de 6 (sase) și mai mare pană la 7,99% (șapte și nouăzecișinouălasută). 
c. Instructorul categoria III-a in Taekwondo WT este competența obținută ca urmare a repetării 
examenului atunci când un candidat nu reușește să obţină nota 6 (sase) sau mai mare, la unul din cele 
două tipuri de examen respectiv practic și teoretic, 
d. absolvenţii cursului de formare ce obţin nota mai mică de 6 (sase) sunt obligaţi să repete cursul de 
formare in integralitate,  
e. absolvenţii trebuie să respecte statutul instructorului și să nu iși asume calitatea sau competenţe din 
cadrul profesiei de antrenor inţeleg pe deplin responsabilităţile ce-i revin fiecărei competenţe in 
particular, 
f. in cazul in care mentorul antrenor nu iși indeplinește atribuţiile de monitorizare ale instructorului, 
acesta are dreptul de a solicita prin cerere motivată schimbarea acestuia, 
g. in cazul in care instructorul nu respectă prevederile de mai sus, Colegiul Antrenorilor Instructorilor și 
sportivilor este de drept obligat să suspende pe acesta și să formuleze o invitaţie la conciliere și implicit 
să sesizeze Comisia de Disciplină cu privire la cele constatate, 
h. prin competenţa lor instructorii pot face parte din comitete și comisii tehnice de specialitate dacă au 
o vechime mai mare de 5 ani in această calitate. 
 
Art.47. Despre calitatea de arbitru. 

-Scop şi atribuţii pentru care răspund  
a. calitatea de arbitru în Taekwondo WT poate fi obţinută de orice practicant, antrenor, instructor 
îndeplinind condiţiile practicării: minim 5 ani, grad minim 1 KUP/1 DAN, a fost declarat admis in cadrul 
probelor de selecție, a absolvit cursurile de specialitate și a fost notat pe parcursul acestora cu nota de 
trecere, a obținut calificative corespunzătoare in probele practice, a reusit să obţină o notă 
corespunzătoare etapei  la examenul final ce a fost confirmată de Colegiul Arbitrilor și IT, 
b. arbitrul este o persoană oficială, calificată să jurizeze o competiţie sportivă de Taekwondo WT,  
c. acesta are obligația de a evalua și interpreta comportamentului tehnic și etic al sportivilor, 
instructorilor/ antrenorilor, oficialilor și spectatorilor pe tot parcursul competiţiei, 
d. arbitrul are obligaţia să vegheze ca pe parcursul timpilor de meci și/sau in afara acestora, să fie 
respectate prevederile regulamentului competiţional de Taekwondo WT, etică-toleranţă și fair play,  
având autoritatea deplină privind evaluarea actelor legitime sau ilegitime sportive conform 
prevederilor regulamentului de concurs, să propună măsuri și sancţiuni in consecinţă, 
e. arbitrii fac parte din comisiile de competiţie şi prin desemnare au obligaţia de a efectua cântărirea 
sportivilor, pentru verificarea încadrării fiecăruia în limitele categoriei de greutate declarate, cu scopul  
înscrierii oficiale în orice competiţie organizată de către Federaţia Română de Taekwondo WT și/sau 
competiții de orice nivel organizate de terţi și cuprinse in programul federaţiei,  
f. atunci când arbitrează la suprafaţa de luptă au obligaţia de a semnaliza în timp şi fără nici o 
părtinire sau ezitare punctele şi/sau radierea acelora obținute prin abateri de la regulament, alte 
masuri corespunzător cerinței, 
g. arbitrii se pot sesiza faţă de orice aspect in legătură cu comportamentul membrilor federaţiei sau 
spectatorii ce pot altera prin acţiunile lor organizarea, desfășurarea și omologarea rezultatelor 
competiţiei și aduce la cunoștinţa conducerii federaţiei toate acestea. In acest context arbitrii pot 
intrerupe și chiar suspenda cu caracter și/sau temporar/definitiv desfășurarea competiţiei organizate 
de catre F.R.Tkd WT, 
h. răspund în faţa organelor de conducere pentru orice abatere de la cele menţionate mai sus, 
i. arbitrii vor fi evaluați de către conducerea Colegiului de Arbitri și IT și notați corespunzător 
prestaţiei cu ocazia fiecărei participări la activităţile oficiale ale federaţiei, 
j. arbitrii pot formula note scrise către conducerea colegiului și rapoarte sau petiţii in atenţia 
Comitetului Executiv, cu privire la aspecte de disciplină săvârșite de orice membru al federaţiei, 
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k. actele normative internaţionale  şi statutul arbitrului vor face parte din prezentul regulament 
printr-o anexă, 
l. nu pot fi asimilaţi ca arbitri de specialitate persoanele ce deţin un certificat de competenţă 
profesională cu alte menţiuni ale specializării decât Taekwondo WT (de exemplu specializarea Arte 
Marţiale, etc.), 
m. un arbitru poate fi legitimat numai la o singură unitate sportivă. Pentru participarea la competiţii, 
acestora le este alocat un cod ROR (cuprinde datele de identificate intr-un mod codificat), 
n. acest cod ROR  este menţionat in legitimaţie și il va insoți pe arbitru pe tot parcursul participării in 
calitate de membru al federaţiei, 
o. codul ROR va fi utilizat și in evidenţa gradelor KUP-DAN, necesare clasificării antrenorilor / 
instructorilor/ sportivilor/ arbitrilor/ voluntarilor, 
p. carnetul de legitimare se elibereaza in format electronic și poate fi printat la cerere pe suport din 
plastic (tip card bancar), acesta se păstrează de către arbitru, 
q. pentru participarea la competiţii internaţionale este necesar ca arbitrul să primească avizul 
conducerii F.R.Tkd WT și obligatoriu să deţină licenţe de GAL/GOL (alte licenţe după caz eliberate de 
către WT World Taekwondo, ETU European Taekwondo Union foruri tutelare internaţionale). 
Procedura de inscriere pentru arbitru este realizată de către federaţie numai pentru arbitrul ce deţine 
cetăţenia română, a parcurs cursurile de specialitate cu vechimea și clasificarea superioară (arbitru 
categoria Naţional), sunt legitimaţi la federaţie au viza anuală achitată la zi, au un cazier fără meţiuni 
privind eligibilitatea, au un aviz medical valabil și nu se află sub o sancţiune disciplinară sau alte 
interdicţii impuse prin lege, 
r. carnetele de legitimare ale arbitrilor vor fi vizate anual, electronic, în cursul lunii ianuarie şi nu mai 
târziu. Pentru efectuarea aplicării vizelor se va prezenta/comunica federaţiei chitanţa de plată a taxei 
de viză anuală, cazier judiciar, dovada vizei medicale, aviz ORL și aviz psihologic, 
s. inscrierea in competiţii a fiecărui arbitru este condiţionată de prezentarea unui aviz medical, valabil 
timp de 12 luni de la data emiterii, 
t. arbitrii delegaţi să conducă competiţiile oficiale vor putea fi verificaţi și testaţi înaintea începerii 
acestora și/sau după caz vor fi consultaţi medical (procedură obligatorie pentru această categorie de 
membrii ori de câte ori se impune) și/sau va fi verificată viza anuală a federaţiei, categoria specializării 
şi avizul medical, alte acte conform acestui articol, fără de care nu vor permite arbitrilor să participe la 
competiţii și /sau alte activităţi și acţiuni organizate de către F.R.Tkd WT, 
u. prin competenţa lor arbitrii pot face parte din comitete și comisii tehnice de specialitate. 
 
Art.48. Clasificarea arbitrilor în Taekwondo WT este următoarea: 

a) arbitri F.R.Tkd WT: 
- arbitru categoria a III-a; 
- arbitru categoria a II-a; 
- arbitru categoria a I-a 
- arbitru  naţional. 
b) arbitri internaţionali: 
- arbitru internaţional P; 
- arbitru internaţional 3; 
- arbitru internaţional 2; 
- arbitru internaţional 1. 
 
 

Art.49. Clasamentul individual al arbitrilor este realizat prin inregistrarea unui punctaj, după cum 
urmează: 

Arbitrii primesc un punctaj corespunzător gradului de efort conform clasificări sale sportive și 
nivelul competiţiei la care participa, astfel pentru competiţii nivel ROU; 
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a) pentru nota 10,  arbitrul,  la competiţia de nivel ROU,  primește 10 puncte 
b) pentru nota   9,   arbitrul,  la competiţia de nivel ROU,  primește   9 puncte, 
c) pentru nota   8,   arbitrul,  la competiţia de nivel ROU,  primește   8 puncte, 
d) pentru nota   7,  arbitrul,  la competiţia de nivel ROU,  primește   7 puncte, 
e) pentru nota   6,   arbitrul,  la competiţia de nivel ROU,  primește   6 puncte, 
f) pentru nota   5,   arbitrul,  la competiţia de nivel ROU,  primește   0 puncte, 
g) pentru nota   4,   arbitrul,  la competiţia de nivel ROU,  primește  -4 puncte, 
h) pentru nota   3,   arbitrul,  la competitia de nivel ROU,  primește  -6 puncte, 
i) pentru nota   2,   arbitrul,  la competiţia de nivel ROU,  primește suspendare 1 etapa, 
j) pentru nota   2,   arbitrul,  la competiţia de nivel ROU,  primește suspendare 2 etape. 

 
Arbitri primesc un punctaj corespunzător prestației asociat cerintelor clasificării sale sportive și 

nivelul competiției, astfel pentru competiții nivel INTERNAȚIONAL; 
k) pentru nota 9-10,  arbitrul,  la competiţia de nivel INTERNATIONAL,  primește 20 puncte, 
l) pentru nota 7-  8,   arbitrul,  la competiţia de nivel INTERNATIONAL,  primește 10 puncte, 
m) pentru nota 5-  6,   arbitrul,  la competiţia de nivel INTERNATIONAL,  primește   5 puncte, 
n) pentru nota 4-<4,   arbitrul,  la competiţia de nivel INTERNATIONAL,  nu este punctat și se 

retrage susţinerea financiară a federaţiei pentru competiţie, alte participări. 
 
Art.50. Federaţia Romană de Taekwondo WT are organizat în aria de specializare a disciplinei sportive 
olimpice TAEKWONDO WT, un număr de 8 probe distincte de manifestare sportivă ce circumscriu 
planurile proprii pe ramură de sport, din care 3 probe rezultat ca produs al expertizei şi know-how-ul 
propriu, aceste probe sportive sunt; SPEEDKICK, 2 vs 2 / 3 vs 3 Sparring, Aplicativ-Sportivă de 
Taekwondo WT (TKD4ALL). De asemenea, prin planul administrativ al Strategiei pe Termen lung a 
federaţiei la propunerea Comitetului Executiv au fost aprobate de către membrii Consiliului Director și 
ai Adunării Generale a federaţie cu susţinerea majorității absolute probe considerate utile ca parte 
integrantă a curriculum de pregătire sportivă și fundament al construcţiei programului anual naţional  
de Taekwondo WT, astfel: proba olimpica 1 vs 1 Kyorugi, probe neolimpice Poomsae, SPEEDKICK, 
Kyokpa, Hoshinsul, / 2 vs 2 / 3 vs 3 Sparing, Haidong-Gumdo, Aplicativ Sportivă Taekwondo Pentru Toţi 
(TKD4ALL). 
 

1. Proba olimpică Kyorugi este un termen a cărui utilizare populară, de obicei, aduce in minte 
primul eveniment sportiv oficial cu cel mai mare impact   Jocurile Olimpice de vară Sydney 2000. In 
realitate, Kyorugi este un termen care acoperă o gamă largă de mai multe metode diferite de luptă ce 
se  regăsesc în Taekwondo WT. Kyorugi semnifică ”confruntare” și este esenţa Taekwondo-ului sportiv. 
Scopul Kyorugi este instruirea mentală și fizică prin practicarea organizată a ramurii de sport cu 
obiectivul confruntării cu unul sau mai mulți adversari in mod direct sau indirect, cu respectarea unui 
regulament propriu. Provocările de zi cu zi pot scoate din om  ce este mai bun dar și ce este mai rău.  
De aceea apreciem că proba de Kyorugi a fost dezvoltată ca urmare a  experienţei seculare şi 
înţelepciunea acumulată a anticilor, diseminată și dezvoltată perpetuu de la o generație la alta. Prin 
urmare, practicantul de Taekwondo in cadrul temelor din structura formelor nu luptă singur, la efortul 
său se adaugă înţelepciunea înaintaşilor săi. Kyorugi este o metodă de dezvoltare personala, cu intenția 
de a elimina frica, de a  depăși obstacolele interne precum, frustrare, ură, furie, indecizie și toate 
formele de ignoranţă care acționează ca blocaj  pe drumul nostru spre o viața de succes. Se anexează 
prezentei regulamentul oficial de competiţie elaborat sub autoritatea WT. 
 

2. Proba tehnica sportivă  Poomsae, este modelul stabilit, standardizat, pe care fiecare practicant 
de Taekwondo WT ar trebui să-l urmeze. Astfel, poomsae este o metodă de iniţiere, formare şi 
specializare, iar prin structura, caracterul și elementele sale sunt create competenţe ce contribuie la 
dezvoltarea personală a practicanţilor de Taekwondo WT. Poomsae este o succesiune de exerciţii 
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organizate specifice ce aparţin ariei disciplinei de arte marţiale Taekwondo WT. Aceste tehnici specifice 
sunt folosite in raporturile ipotetice de confruntare cu unul sau mai mulţi adversari imaginari, fiind 
modul optim de a acţiona în raport cu aceștia. Modelul aplicat acestor forme include priceperi și 
deprinderi specifice disticte și particulare acestei discipline sportive ce are origine de arte marţiale. In 
procesul de formare, temele de poomsae sunt cele standardizate, cu toate acestea, odată cu 
perfecționarea practicantului i se deschide un potenţial creativ infinit. Se anexează prezentei 
regulamentul oficial de competiţie elaborat sub autoritatea WT. 

 
3. Proba sportivă de Speedkick (viteză și rezistenţă), prin sarcini utile și tangibile de la simplu la 

complex a căror structură pot fi propuse prin tematica  etapei de vârstă 04-09 ani, ce au intervale de 
lucru și repaus bine setate ca intensitate și volum, se poate ajunge la acţiuni asociate priceperilor și 
deprinderilor motrice  ce au ca obiectiv indeplinirea unor sarcini tactice comune comportamentelor 
complexe specifice Taekwondo WT. Este o probă in care antrenorul/instructorul și sportivul intra in 
prima faza de dezvoltare a comunicării setate pe un obiectiv comun. Proba de Speedkick face parte 
integrantă din  periplu iniţiatic al sportivilor și de multe ori al antrenorului/instructorului, astfel 
participăm cu toţi la  evoluţia domeniului și a perspectivei de lucru in echipă, iar de aceea conștient  
intr-un mod raţional prin observaţii și consemnarea acestora putem să apreciem acumulările, 
minusurile dar și momentele de stagnare, iar drept urmare să fie astfel, propuse evidente ajustări ale  
acestora atât pentru sportiv dar și pentru tehnicieni. SPEEDKICK implica execuţia unor mişcări 
controlate, elaborate şi planificate în acord cu cerinţe adecvate etapei de viaţă şi pregătire sportivă. 
Această probă se constituie tot odată într-un portal către faza superioară a formării deprinderilor 
motrice, înţelegând că pe baza interacţiunii organelor de simţ, a capacităţii de analiză şi sinteză a 
scoarţei cerebrale, iau naştere senzaţii complexe, specifice unor ramuri sportive şi cunoscute sub 
numele de “simţul mingii”, “simţul porţii/coşului”, “simţul ştachetei”, în Taekwondo WTF regăsim 
“simţul distanţei faţă de adversar şi al contactului fizic pe cele trei nivele de înălţime”, două esenţiale 
elemente coordinative  ce sunt indispensabile obţinerii de mari performaţe. În absenţa repetării 
organizate a deprinderilor, legăturile temporare cerebrale ce stau la originea stereotipului dinamic 
slăbesc ca intensitate, atunci deprinderea motrică “se destramă” fără însă a se şterge complet. Astfel, 
urmele lăsate de legăturile temporare cerebrale se pot reactualiza relativ repede în urma reluării şi 
repetării execuţiei tehnice în regim organizat şi standardizat, ceea ce va conduce la apariţia 
stereotipului dinamic, proba de SPEEDKICK fiind un mijloc excelent în acest scop. Se anexează prezentei 
regulamentul oficial de competiţie elaborat sub autoritatea F.R.Tkd WT. 

 
4. Proba tehnică sportivă autoapărare Hoshinsul, este definită  ca  tehnologia folosită la 

protejarea corpului fiind apreciată ca și metodă de auto-apărare ce aparţine spaţiului peninsulei Coreea 
și face parte din curriculum disciplinei sportive Taekwondo WT. Auto-apărarea este folosită de obicei ca 
temă principală in structura lecţiilor pentru iniţiere, in Taekwondo WT sau alte arte marţiale. Hoshinsul 
pune in valoare stabilitatea emoțională in acord cu  priceperi motrice anticipative privind  execuţia 
tehnicilor de Taekwondo WT, fiind una dintre metodele folosite pentru a face determinări și măsurători 
necesare procesului de evaluare a practicantului cu ocazia evaluărilor intermediare ale centurilor 
colorate KUP-DAN cadrul curriculum sportiv de Taekwondo WT această temă după acumulările 
cantitative corespunzătoare ceriței KUP-DAN îşi pierde din ponderea sa in structura planurilor de 
antrenament și lasă ca alte aspecte specifice disciplinei sportive olimpice să iși facă loc, cu rol de 
specializare. Hoshinsul este folosit ca un vehicul pentru a îmbunătăţi înţelegerea de sine și consolidează 
potenţialul de auto control al practicantului printr-o introspecţie personală dincolo de aparenţa 
potenţialului fizic. Un aspect important in pregatire este jucat de organizarea eficientă și in siguranţă a 
exerciţiilor cu partener (corp la corp). Executarea regulată a exerciţiilor (intr-un scenariu cu condiţii 
prestabilite), va conduce la inţelegerea obiectivă asupra unei situaţii și conștientizarea forţelor și 
pârghiilor ce trebuiesc generate pentru rezolvarea ei. In cadrul materiei tehnico-tematice propuse de 
HOSHINSUL, exerciţiile conţin tehnici învăţate în Taekwondo WT și se folosesc in regim; defensiv, 
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ofensiv, pasiv sau contra atac. Practicantul de Hoshinsul trebuie să deţină cunoștinţe de biomecanică și 
să cunoască date despre puncte vitale ale corpului uman, acestea fiind relevante in succesul aplicării 
unor procedee de răsturnare, proiectare, imobilizare, asociate cu tehnici de lovire premergător sau 
desăvârșitor acestor acţiuni precum un nemijlocit mecanism de diversiune. Atitudinea privind evitarea 
conflictelor in ansamblu este considerată cea mai eficientă tehnică de auto-apărare din cadrul filozofiei 
Hoshinsul. In vederea creării unor deprinderi potrivite la folosirea braţelor, picioarelor sau altor părţi 
naturale ale corpului, a unei haine, umbrelă, baston, obiecte de birou sau alte obiecte casnice, a 
centurii, etc, ca mijloace cu potenţial in interesul auto apărării, este necesară o pregătire regulată. Cu 
atât mai mult ca reacţiile să fie spontane şi eficiente este necesară o abordare a simetriei 
antrenamentelor fiind necesare foarte multe ore de antrenament. Se anexează prezentei regulamentul 
oficial de competiţie elaborat sub autoritatea F.R.Tkd WT. 

 
5. Proba tehnica sportivă Kyokpa, este o probă ce se  află intr-o continuă creștere de popularitate, 

fiind adesea folosită în demonstraţii cu o mare priză la public. Kyokpa pune in valoare viteza și precizia 
de execuţie a tehnicilor de Taekwondo WT, fiind una dintre metodele folosite pentru a face determinări 
și măsurători necesare procesului de evaluare a practicantului cu ocazia evaluărilor intermediare ale 
centurilor colorate KUP-DAN. Se realizează prin aplicarea unor tehnici de lovire variate ce sunt 
executate/exercitate prin forța de contact cu diverse părți ale corpului asupra unor plăci de lemn, 
cărămizi sau orice alt material. Kyokpa este unul dintre aspectele mistice ale practicanţilor de 
Taekwondo WT. Părţile corpului care sunt cel mai frecvent utilizate în Kyokpa sunt braţele și picioarele 
iar pentru reprezentarea rezistenţei la impact, intreaga suprafață a corpului. Există mai multe forme de 
prezentare in cadrul manifestărilor de Kyokpa, cum ar fi tehnica unică, tehnici multiple executate cu 
sprijin pe sol sau din săritură. Criteriile de referinţă în evaluarea execuţiilor tehnice din cadrul probei de 
Kyokpa sunt iniţiativa, viteza, concentrarea, agilitatea, curajul, complexitatea acţiuni, detenta forţa 
rezultată prin efect şi capacitatea de a reveni după impact intr-o poziţie avantajoasă, altele in 
conformitate cu cerinţele. Kyokpa este o experienţa supremă în Taekwondo WT. Aceasta oferă o 
motivaţie puternică pentru practicanţi şi spectatori deopotrivă, în înţelegerea acestei discipline sportive 
olimpice descoperindu-i astfel originile ca arta marţială. Kyokpa ca și activitate specializată din cadrul 
disciplinei sportive Taekwondo WT, creează condiţiile dezvoltării unitare a componentei psihice in 
concurs cu potenţialul fizic având un obiectiv comun și precis. Antrenamentul specific este esenţial 
pentru a păstra o formă fizică şi psihică de vârf. Într-un astfel de antrenament sunt folosite toate 
grupele musculare care intră în alcătuirea corpului uman. Cu cât sunt folosite mai multe grupe 
musculare pentru efectuarea unei tehnici, cu atât forţa transmisă, generată de contracţie, este mai 
mare. Capacitatea de a lovi o ţintă cu forţă este influenţată de aprecierea corectă a distanţei care 
asociata cu un bun ritm cardiac (controlat printr-o respiraţie adecvată), poate păstra tensiunea 
musculară și mentală la momentul impactului, lovitura fiind insoţită intotdeauna de un strigat de luptă 
(kyhap). Se recomandă folosirea loviturilor de braţe sau picioare cu partea adecvată tehnicilor propuse, 
minimalizănd in aceste condiții, posibilitatea unei eventuale accidentări. Se anexează prezentei 
regulamentul oficial de competiţie elaborat sub autoritatea F.R.Tkd WT. 

 
6. Proba tehnica de indemanare sportivă Haidong Gumdo (mânuire a unor arme tradiţionale) 

Instrucţia sportivilor are ca scop folosirea unor diferite tipuri de arme pentru a inţelege funcţionalitatea 
lor in acord cu perspectivele autoapărării, in mod prioritar sabia JIN-GUM, aceasta  fiind una dintre cele 
mai redutabile arme apărute, ca o consecinţă directă a preocupărilor oamenilor de a se apăra și ataca 
atunci când este necesar. Este evident că aceste frământări au condus la crearea unor alte tipuri de 
arme cu caracter taietor, inţepător și zdrobitor, arme ce s-au armonizat  prin formă și greutate nevoia 
de a fi transportate la indemână și al cărui efect este cunoscut. Temele de lecţie/antrenament se 
realizează in acord cu nevoi specifice ale pregătirii fizice, a subtilelor priceperi motrice și a unor inalte 
deprinderi psihomotrice, ce sunt indispensabile folosirii acestor arme tăietoare / inţepătoare / 
zdrobitoare, in confruntarea cu unul sau mai mulţi adversari, cu condiţia de a păstra in permanenţă 
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respectul cuvenit atât adversarilor cât și armelor (atenţia de a nu accidenta/ a se autoaccidenta). 
Capacitatea de introspecţie și auto evaluare, reprezintă componente esenţiale ale instrucţiei sportive in 
aceasta probă, de aceea, cunoașterea avansată a potenţialului propriu, a competenţelor adversarilor și 
o analiză obiectivă a acestora, sunt date ce vor contribui decisiv la anticiparea controlată asupra tipului 
de răspuns ce trebuie calibrat  fiecarei situaţii, prin vizualizarea deznodământului unei confruntări. 
Drept urmare, omul urcat pe noua treaptă a evoluției in incercarea devenirii sale, a fost nevoit să 
implice noi resurse materiale, tehnologii și manopere, cu scopul obţinerii de rezultate mai bune, prin 
realizarea unor arme cu utilitate crescută, dar și a unor soluţii ofensive, privind acestea in opoziţie 
directă avem ca exemplu scutul. Astfel, Haidong Gumdo propune prin structura tehnico-tematică  o 
serie de soluţii obiective setate pe interpretarea cauză – efect / efect – cauză, ce pot conduce la 
multiplicarea și eficientizarea soluţiilor de autoapărare. Haidong Gumdo este o metodă cu un bun 
impact asupra dezvoltării personale și ale cărei metodologii acționează subtil și favorabil asupra 
condiţiei psihomotrice atât de pusă la incercare de provocările secolului acesta. Se anexeaza prezentei 
regulamentul oficial de competiţie elaborat sub autoritatea F.R.Tkd WT. 

 
7. Proba sportivă de tip Sparring 2 vs 2 / 3 vs 3, este asociată unor condiţii favorabile creșterii 

eficienţei procesului de stimulare a interesului pentru Kyorugi, sportivii fiind animaţi pozitiv de 
provocarea dinamica a probei, a necesităţii de a găsi soluţii tactice, strategice in faţa unor atacuri 
multiple și spontane. Dezvoltă integrat o serie de calităţi calitative și cantitative esenţiale competiţiei in 
cadrul probei de 1 vs 1 corespunzător cerintelor programului olimpic sportiv de performanță. Formatul 
acestei probe este o permanentă provocare pentru practicanţi date fiind cerinţele de pregătire fizică 
generală și specifică integrate prin cerinţă dar și privind acordul de atenţie distributivă ce poate favoriza 
acţiunile proprii cât și a veni in sprijinul coechipierilor. Setul de solicitări și travaliul caracteristic probei 
face din acest format un accesibil portal către potenţializarea și valorizarea propriilor resurse fizice și 
mentale integrat profilului de luptător. 

 
8. Proba Aplicativ Sportivă Taekwondo Pentru Toţi ( TKD4ALL), implică realizarea unor activităţi ce 

au in structura lor forme de manifestare revelatoare moștenirii genetice a participanţilor, iar lucrul 
alături de părinţi va contribui la confirmarea și/sau infirmarea acesteia așa cum este cuprinsă in fișa de 
anamneză. Structura logistica, timpul alocat, timpii probelor intermediare, intensitatea, volumul, 
criteriile și baremele specifice sistemului de notare și validare a rezultatelor se realizează exclusiv pe 
criterii de vârstă. Aceasta probă prin natura sa se adreseaza tuturor categorilor de vârstă cu condiţia ca 
aceștia să fie membrii ai federaţiei inregistraţi in baza de date Ranking. Proba Aplicativ Sportivă 
Taekwondo Pentru Toţi ( TKD4ALL) poate include un număr nedeterminat de subprobe, toate acestea 
urmărind prin conţinutul lor traseabilitatea interesului membriilor federaţiei pentru plăcerea de a juca, 
de a se integra alături de proprii copii contribuind prin timpul alocat și afectiv la starea emoţională a 
acestora. Fiecare din subprobele ce vor fi cuprinse la fiecare ediţie a concursurilor aplicative vor avea 
un cadru propriu de desfășurare și omologare a rezultatelor. Nota finală a sportivilor din cadrul 
concursului va fi intodeauna suma aritmetică a notelor obţinute in cadrul probelor parcurse. 
Clasamentul masculin și/sau feminin, pe grupe de vârstă, cel mai bun sportiv/familie și/sau general se 
realizează de asemenea, pe baza notei obținute ca sumă aritmetică a notelor obţinute de participanţii 
unei familii și/sau echipe. Regulamentul propriu fiecărei probe face parte integrantă din prezentul 
Regulament de Ordine Interioară. 
 
 
 
Art.51. E-VOTING 
a. Este o procedură generală folosită și acceptată in cadrul federaţiei mondiale WT (World 
Taekwondo) și ETU (European Taekwondo Union) și agreată ca procedură de către F.R.Tkd WT prin 
voinţa Adunării Generale a federatiei, 
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b. Procedura este realizată exclusiv prin grija secretariatului federaţiei și numai la dispoziţia 
președintelui federației și/sau a secretarului general după caz; 
c. Există două variante de vot, astfel; 
1. Organele de conducere Comitet Executiv, Consiliu Director și Adunarea Generală, colegi, 
departamente, și comisii pot solicita realizarea unor sedinţe online prin utilizarea platformei Demo1-
Naca, Zoom sau alte platforme (soluţie digitală de ședintă online ce deţine opţiunea  tehnica de vot și 
inregistrarea rezultatelor acestuia pentru conformitate, legalitate și publicitate; 
2. Organele de conducere Comitet Executiv, Consiliu Director și Adunarea Generală, colegii, 
departamente și comisii pot solicita realizarea unei proceduri simplificate prin folosirea consultării 
membrilor federaţiei utilizând poșta electronică de tip EMAIL, pentru orice problematică de interes a 
federaţiei, 
d. In cadrul acestei proceduri ONLINE poate fi  utilizată soluţia de format chat pentru informare, un 
șablon de amendamente sau problematici prin modelare in structura de intrebare și algoritmul de 
răspuns (model anexat prezentului regulament), acest formular este insoțit cu fiecare ocazie de o 
prezentare a documentaţiei ce face obiectul solicitării de vot, 
e. In cadrul acestei proceduri EMAIL va fi  utilizat un formular tip denumit  Evoting (model anexat 
prezentului regulament), acest formular este insoţit cu fiecare ocazie de intreaga documentație ce face 
obiectul acestei proceduri  de vot, 
f. Responsabilitatea comunicării, recepţionării, analiza și publicitatea rezultatului votului obţinut prin 
procesul de vot Evoting online cât și a buletinelor de vot din cadrul procesului de vot prin poșta 
electronica Email, revine secretariatului federaţiei și a structurii interne ce a solicitat realizarea 
procedurii, 
g. Comitetul Executiv are obligaţia de a monitoriza și verifica  siguranţa proceselor de vot și 
transparenţa datelor privind cele două variante de lucru (ONLINE și EMAIL). 
 
Art. 52. Răspunderea disciplinară și sancţiuni 
a. Orice acțiune sau inacţiune săvârsită cu vinovăţie de către membrii federaţiei prin care au fost 
incălcate indatoririle de serviciu, normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege, statutul 
F.R.Tkd WT, prezentul Regulament de Ordine Interioară, contractul individual de muncă, contract de 
pregătire sportivă, actul de legitimare, contract de voluntariat sau dispoziţiile legale ale conducerii 
federaţiei, constituie abatere disciplinară și se sanţionează conform prezentului regulament. 
1. Constituie abatere disciplinară următoarele fapte: 
a) intârzierea, absenţa de la convocare, antrenament sau concurs, de la evaluare, licenţiere a 
membrilor federaţiei,  
b) comportament neadecvat, nerespectarea programului de somn, gest nesportiv, injurii,  discuţii 
neprincipiale cu colegii sau colectivul tehnic, refuzul de a executa o sarcină propusă de colectivul 
tehnic, divulgarea modelului planurilor de antrenament și conţinutul lor, 
c) alte aspecte de disciplină ce sunt cunoscute că alterează plăcerea de a juca, starea de antrenament, 
concurs, comportamentul social și sănătatea precum: fumatul, consumul de bauturi alcoolice, utilizarea 
unor stimulente/substanţe psiho active, dopante sau halucinogene, 
d) nerespectarea idicaţiilor medicale și a prescripţiilor medicamentoase și/sau a tratamentelor 
medicale, a planurilor pentru administrarea susţinătoarelor de efort, a planurilor nutriţionale,   
e) propunerea spre consum sau incurajarea consumului in orice formă de substanţe psihoactive, 
anabolizante, droguri de orice natură sau oferirea spre consum și traficul acestor produse. 
f. intârzierea, absenţa de la convocarea pentru verificarea competenţelor sportive și a cunosţintelor 
tactico-metodice, efectuarea vizitei medicale sportive, a testului doping, a testului psihologic sportiv, 
g. este considerat act de indisciplina sfidarea ceremoniei de deschidere si inchidere a unui eveniment 
sportiv, absenta nemotivata de la festivitatea de premiere (nu se admit pentru motivare decat acte 
medicale sau de forta majora demonstrabila). 
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1.1. Sancţiuni: 
a) pentru abaterile disciplinare nemotivate prevăzute la Art.52, pct.1,pct. 1, lit.a,  

• prima abatere  - penalizare de   30 lei 

• a doua abatere  - penalizare de   75 lei 

• a treia abatere - penalizare de 150 lei 

• pentru fiecare a doua abatere disciplinară motivată altfel decât medical sau școlar, in 
aceeași lună, echivalează cu o absenţă nemotivată. 

b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la Art.52, pct.1 ,pct. 1, lit.b, 

• prima abatere  - penalizare de   75 lei 

• a doua abatere  - penalizare de 150 lei 

• a treia abatere - penalizare de 300 lei, radierea din Ranking  a 50 de puncte din 
cele inscrise in dreptul sportivului, 

c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la Art.52, pct.1 ,pct. 1, lit.c, 

• prima abatere  - penalizare prin reţinerea ½ din indemnizaţia pentru o lună, 

• a doua abatere - penalizare prin reţinerea 100% a valorii indemnizaţiei lunare, 
radierea din Ranking  a 100 de puncte din cele inscrise in dreptul sportivului, 

d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la Art.52, pct.1 ,pct. 1, lit.d,g, 

• prima abatere  - penalizare prin reţinerea indemnizaţiei pentru o lună și până la 
trei luni calendaristice sau plata unei despagubiri morale de 1.000lei, 

• a doua abatere  - suspendarea din activitate de la 90 la 180 de zile, radierea din 
Ranking  a 200 de puncte din cele inscrise in dreptul sportivului si 200 ale clubului unde 
este legitimat, 

e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la Art.52, pct.1 ,pct. 1, lit.e, sportivii vor fi suspendaţi cu 
efect imediat și iși pierd dreptul de a mai participa la activităţile de calendar oficial al federaţiei 
și vor plăti o sumă de 10.000 de lei catre F.R.Tkd WT, clauză de despăgubire morală.  

f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la Art.52, pct.1 ,pct. 1, lit.e, sportivii vor fi suspendaţi cu 
efect și iși pierd dreptul de a mai participa la activităţile de calendar oficial al federaţiei și vor 
plăti o sumă de 10.000 de lei catre F.R.Tkd WT, clauză de despăgubire morală.  
 

1.2. In raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise  descrise și nedescrise la acest articol ce iși 
produc efecte/consecinţe asupra cadrului general de organizare, desfășurare, omologare și publicitate 
privind scopul și obiectul activităţii federaţiei, a membrilor săi sau terţilor,  se vor aplica sancţiuni 
disciplinare ce pot fi complementare ce se aplică tuturor membrilor federaţiei și/sau voluntarilor, 
astfel: 

• mustrare sau avertisment scris, 

• diminuarea drepturilor financiare pe o perioadă determinată, retragerea retribuţiei sau 
indemnizației pe o durată determinată ( intre 1-6 luni calendaristice),  

• retrogradarea in funcţie, retragerea unor competenţe sportive sau profesionale sportiv temporar 
(intre 1-3 luni calendaristice), cu efecte asupra retribuţiei lunare corespunzător noii funcţii sau 
atribuţii/competenţe, reducerea sau anularea premiilor și/sau altor recompense, 

• suspendarea dreptului de a participa la activitaţile de calendar al F.R.Tkd WT (intre 1-12 luni 
calendaristice), cu efecte asupra retribuţiei lunare corespunzător noii funcţii sau compenţa 
profesională, 

• suspendarea contractului de pregătire sportivă, suspendarea efectelor contractului de 
muncă/voluntariat (intre 1-12 luni calendaristice). 

• Dezafilierea structurii sportive, radierea legitimării pentru alte categorii de membrii, 
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2. Prevederile prevazutului articol vor fi coroborate și completate cu  prevederile disciplinare din 
statutul F.R.Tkd WT, astfel incât să fie asigurate condiţiile de gradualitate a măsurilor disciplinare, de 
apărare și contestaţiei, acţiuni ce trebuie să aibă  ca scop asigurator indreptarea comportamentului 
celor in cauză și intreţinerea obiectivului  general de consolidare a disciplinei ca precursor al stării de 
siguranţă, confort, sănătate, a reprezentării României in competiţii internaţionale și obţinerea cu aceste 
ocazii de performanţe sportive notabile. 

3. Faţă de toate situaţiile prevăzute și neprevăzute in acest regulament organele de conducere 
ale federaţiei trebuie  să dea dovadă de transparenţă și deplină implicare in rezolvarea lor, urmărind 
protejarea persoanelor ce sesizeaza incălcarea regulamentului și statutului federaţiei, ai posibililor  
martori, a probelor, a  siguranţei și sănătăţii membrilor federaţiei și a terţilor spectatori și/sau a 
populaţiei civile, a demnităţii și drepturilor persoanelor, diminuarea prejudiciilor materiale și de 
imagine aduse federaţiei, a insemnelor naţionale, a  imnului de stat și instituţiilor publice naţionale.  

4. In orice situaţie culpabilă sportivului aflat sub Contract de pregătire sportivă cu F.R.Tkd WT, 
prin care acesta este sancţionat/renunţă sau denunţă unilateral  acest contract, inţelege  că este obligat 
necondiţionat să  plăteasca contravaloarea cheltuielilor pentru cazare, servitul mesei, pensiune 
completă, taxa de participarea la competiţiile sportive oficiale și de pregătire, stagii, seminarii, 
cantonamente (suma fiind rezultatul cotei parte ce revine acestuia), contravaloarea transportului 
privind activităţile precizate, indemnizaţii primite, cursuri de formare/ specializare.  

5. Este considerată faptă indezirabilă și se apreciază astfel comportamentul ce produce alterarea 
in orice formă a drapelului, imnului, insemnelor naţionale, ale instituţiilor, a imaginii României de către 
membrii federaţiei și/sau orice persoană care participă la activităţile organizate sub autoritatea F.R.Tkd 
WT, urmând a fi luată cea mai drastică măsura respectiv dezafilierea cu efect imediat și după caz  
sesizarea autorităţilor de ordine publică. 

6. Este considerată faptă indezirabilă și se apreciază astfel comportamentul ce produce alterarea 
in orice formă a drapelului, imnului, insemnelor naţionale, ale instituţiilor, a imaginii României de către 
membrii federaţiei și/sau orice persoană care participă la activităţile organizate sub autoritatea F.R.Tkd 
WT, urmând a fi luată cea mai drastică măsura respectiv dezafilierea cu efect imediat și după caz  
sesizarea autorităţilor de ordine publică. 

7.  
 
Art. 53 BANCA DE PUNCTE  

Este un sistem de gestiune a punctelor obţinute in urma participării la activitaţile organizate de 
către federaţie.  

1) Tipul de activități eligibile:  
a. voluntar, privind participarea in procesul de organizare și desfășurare la activităţile planificate 

de federaţie așa cum sunt cuprinse in planurile anuale, 
b. activităţi cu caracter formativ, participarea la cursuri, seminarii/stagii, programe 

demonstrative, evaluări KUP-DAN, competiţii probe neolimpice, 
c. performanţe sportive, conform rezultatelor obţinute la competiţiile interne și internaţionale la 

proba olimpică.  
2)  Clasificarea graduala a punctajului: 
a.1. pentru activităţile interne 10 puncte, pentru activităţile internaţionale 20 de puncte, 
b.1. pentru participarea la cursurile online și format fizic 20 puncte, 
b.2. pentru participarea la seminarii, stagii interne, programe demostrative 30 de puncte, 
b.3. pentru participarea la competiţii neolimpice (Poomsae, Speedkick, Kyokpa, Hoshinsul, 

Haidong-Gumdo, 2vs2/3vs3 Sparring, Aplicativ Sportivă), 50 de puncte, 
b.4. pentru proba olimpică se respectă prevederile prezentului regulament privind acordarea de 

puncte ce vor corespunde 100%. 
 



Regulament de ordine interioară_________________________________________________________Federaţia Română de Taekwondo WT 

 45 

CAPITOLUL 3. PROGRAMUL NAŢIONAL AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE TAEKWONDO WT PENTRU 
PROMOVAREA TOLERANŢEI ŞI FAIR-PLAY-ULUI PRIN SPORT 
 
Art. 54. Federaţia Română de Taekwondo WT acţionează pentru promovarea şi cultivarea imaginii 
sportului ca model educaţional în spiritul fair-play-ului şi toleranţei manifestate în toate domeniile vieţii 
sociale.  
 
Art. 55. Toţi practicanţii de Taekwondo WT, indiferent de calitatea lor de sportivi, antrenori, instructori, 
arbitri, etc au obligaţia de a păstra şi promova valorile etice şi ale principiilor fundamentale ale 
olimpismului în toate împrejurările, atât în propriile rânduri, cât şi în rândul iubitorilor şi susţinătorilor 
disciplinei sportive Taekwondo WT şi ai sportului în general. În acest sens, se va căuta intensificarea 
activităţilor de informare publică, de prevenire şi combatere a faptelor care contravin spiritului de 
sportivitate, scopul vădit al tuturor acestor acţiuni fiind acela de combatere a violenţei, corupţiei şi 
dopajului în sport. 
 
Art. 56. Practicanţii de Taekwondo WT, sportivi, antrenori, instructori, etc şi secţiile de Taekwondo WT 
afiliate la federaţie, în cadrul cărora aceştia îşi desfăşoară activitatea, au obligaţia să asigure un cadru 
adecvat de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive specifice şi a procesului de pregătire a 
competiţiilor, pentru valorificarea rolului educativ şi popularizarea disciplinei sportive practicate. În 
scopul creării unui curent de opinie cât mai favorabil practicării şi participării la activităţile sportive 
specifice ramurii de sport Taekwondo WT, precum şi pentru atragerea sprijinului financiar pentru 
susţinerea şi dezvoltarea sportului, se va căuta extinderea formelor şi mijloacelor de mediatizare a 
evenimentelor sportive, care să prezinte multitudinea laturilor pozitive ale practicării Taekwondo WT, 
precum şi o imagine corectă privind importanţa socială, valenţele educative şi morale ale acestuia. 
 
Art.57. Atât la nivel de federaţie, cât şi la nivelul fiecărei structuri sportive afiliate la Federaţia Română 
de Taekwondo WT (S.A., cluburi, asociaţii sportive, fundaţii, etc) se vor lua măsuri de promovare a 
valenţelor educative ale acestui sport, a spiritului de toleranţă şi fair-play şi a dorinţei de autodepăşire, 
acţionându-se pentru: 

a) aplicarea Programului naţional pentru promovarea toleranţei şi fair-play-ului în sportul 
românesc; 

b) asigurarea unui cadru civilizat şi stimulativ de desfăşurare a competiţiilor naţionale sau locale, 
pentru respectarea ceremonialului de deschidere şi închidere, a momentelor de acordare a 
trofeelor şi de premiere a sportivilor, ocazie in care trebuie justificata absenţa de la podium a 
unui sportiv. In caz contrar sportivul nu va primi punctajul in Ranking si nici medalia, diploma 
aferenta locului ocupat, drept urmare a sfidarii eforturilor tuturor celor implicaţii si a 
dezacordului arătat prin lipsa de respect faţă de adversari săi si ceilalţi sportivi participanţi; 

c) acordarea unei atenţii sporite pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori, arbitri şi a 
altor specialişti, precum şi acordarea unor trofee pentru fair-play, pe plan naţional, la nivelul 
federaţiei, sau pe plan local, pentru S. A., cluburilor, asociaţiilor, fundaţiilor, etc afiliate la 
Federaţia Română de Taekwondo WT si/sau tertiilor ce au contribuit la realizarea dezideratelor 
federaţiei. 

 
Art.58. Prin tot ceea ce va întreprinde în viitor, Federaţia urmăreşte diminuarea până la eliminare din 
cadrul activităţilor sportive a oricăror manifestări de intoleranţă, violenţă sau rasism prin întărirea 
valenţelor tradiţionale ale sportului, de respect reciproc şi sportivitate, în jocul de plăcere, în 
antrenament, precum şi în competiţii. 
 
CAPITOLUL 4. PREVENIREA ŞI COMBATEREA DOPINGULUI 
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Art. 59. Federaţia Română de Taekwondo WT înţelege prin doping administrarea pe orice cale a 
oricărui gen de substanţe (naturale sau artificiale), cât şi folosirea oricărei metode interzise care ar 
putea influenţa pozitiv obţinerea de rezultate sau recorduri în antrenament şi competiţii. 
 
Art. 60.  Federaţia va instrui antrenorii, instructorii şi centurile negre, prin specialiştii proprii, în cadrul 
cursurilor de formare şi perfecţionare, cu privire la normele ce reglementează consumul şi traficul de 
substanţe dopante, precum şi la practicarea de metode interzise prin legi şi regulamente în vigoare. 
 
Art. 61. Instructorii, antrenorii şi centurile negre au obligaţia morală şi profesională de a-şi însuşi cu 
temeinicie cunoştinţele cu privire la doping şi de a le transmite în cadrul profesional şi social.   
 
Art. 62.  Federaţia va aproba distribuirea şi consumul de susţinătoare de efort şi suplimente de hrană 
sportivilor numai dacă acestea au fost în prealabil prezentate Institutului Naţional de Cercetare pentru 
Sport şi Institutului de Medicină Sporivă în vederea obţinerii unui aviz favorabil care să elimine orice 
posibilitate ca acestea să conţină vreuna dintre substanţele interzise si/sau utilizarea unei metode 
interzise pentru îmbunătăţirea performanţelor fizice si psihice. 
Art. 63. Orice formă de distribuţie sau consum fără aviz duce la sancţionarea directă a celor în cauză. 
 
CAPITOLUL 5. MĂSURI DISCIPLINARE 
 
Art. 64. Sancţiuni 
- Aceste măsuri disciplinare sunt complementare celor ale federaţiei şi sunt extrase din planul de 

măsuri cuprinse in mecanismul sancţionatoriu adoptat de către ANAD si WADA. 

a) Antrenorii, instructorii sau orice alt membru al federaţiei ce vor favoriza în cunoştinţă de cauză în 
cadrul sălilor de pregătire consumul de substanţe interzise precum şi practicarea de metode interzise 
cuprinse in reglementarile WADA, vor fi sancţionaţi prin suspendarea pentru o perioadă nedeterminată 
de timp. 

b) Antrenorii, instructorii sau orice alt membru al federaţiei ce vor favoriza neintenţionat în cadrul 
sălilor de pregătire consumul de substanţe interzise precum şi practicarea de metode interzise vor fi 
sancţionaţi prin suspendarea pentru o perioadă de un an până la doi ani. 

c) Antrenorul, instructorul sau orice alt membru al federaţiei ce se va face vinovat de distribuirea 
directă pentru consumul sportivilor în cadrul sălilor de pregătire a unor substanţe interzise sau de 
practicarea unor metode interzise va fi sancţionat prin radierea legitimarii din baza de date Ranking. 
Acestuia i se va întocmi un dosar cu datele şi probele administrate de către federaţie, ce va fi înaintat 
Poliţiei şi Parchetului spre soluţionare.  

d) Sportivul ce va fi depistat pozitiv cu ocazia testului antidoping ca urmare a administrării de 
substanţe interzise sau de practicarea de metode interzise în cunoştinţă de cauză va fi sancţionat prin 
retragerea pe o perioadă nelimitată de timp din activitatea sportivă de performanţă.  

e) Sportivul ce va fi depistat pozitiv cu ocazia testului antidoping ca urmare a administrării de 
substanţe interzise sau de practicarea de metode interzise fără a fi fost în cunoştinţă de cauză, fapt ce 
trebuie confirmat de către Comisia de disciplină printr-un raport detailat al situaţiei şi o decizie în acest 
sens, va fi sancţionat prin retragerea pe o perioadă limitată de timp şi cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. 

f) Distribuirea de către orice membru al federaţiei de susţinătoare de efort sau de suplimente de 
hrană, ce nu sunt însoţite de avizul favorabil al Institutului de Cercetare pentru Sport şi Institutul de 
Medicină Sportivă, va fi sancţionată cu prevederile in vigoare ale WADA si a legislatiei nationale. 

g) Prezenţa cu ocazia convocării oricărui sportiv legitimat în vederea efectuării testului antidoping 
este obligatorie. Neprezentarea la termenul stabilit prin convocare este echivalentă cu un rezultat 
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pozitiv, fapt ce atrage sancţionarea sportivului (sportivei) conform prevederilor WADA privind 
activitatea sportivă de performanţă. 

h) În sitiaţia in care se constată o abatere de la statutul și regulamentul federaţiei ce are consecinţe 
asupra activităţii specifice și/sau prezintă un potenţial pericol social, Comitetul Executiv prin membrii 
săi, are obligaţia de a se sesiza din oficiu și acţiona pentru asigurarea unui climat etic corespunzător și 
pentru diminuarea consecinţelor și potenţialului de risc pentru cei implicaţi, ceilalţi membrii ai 
federaţiei și ceilalţi membrii ai societăţii după caz. 

i) Sportivii au obligaţia de a se supune şi participa oricând sunt solicitaţi pe parcursul unei manifestări 
sportive și in afara acesteia la testul antidoping. Sustragerea de orice natură de la participarea la testul 
antidoping este echivalentă cu un rezultat pozitiv al testului. Minorii vor fi intodeauna isotiţi de către un 
adult instructor, antrenor, conducător de delagaţie. 

j) Se va proceda la sancţionarea prin retragere a titlurilor şi anularea recordurilor obţinute în cazul 
sportivilor depistaţi pozitivi la controlul antidoping. 
 
Art. 65. Activitatea practicanţilor de Taekwondo WT sportivi antrenori, instructori, arbitri, voluntari şi 
membri ai organelor de conducere ale federației și unităţilor sportive, trebuie să se desfăşoare în 
spiritul Statutului Fderației Române de Taekwondo WT, a respectului față de sine, de membrii 
federației și a celorlalte persoane din cadrul societății.  
- Persoanelor care practică Taekwondo WT în unităţile sportive le este interziză folosirea 
procedeelor specifice în afara activităţii sportive cu excepția  legitimei apărări demostrabile.  
- Cazurile de indisciplină şi abaterile de la statutul şi regulamentul federaţiei, săvârşite de sportivi, 
instructori, antrenori, echipe, structuri sportive membre, susţinători, vor fi luate în discuţie de organele 
de conducere ale  federaţiei pentru a fi evaluate păstrând interesul constant asupra diminuării stării de 
pericol pentru partea/părţile implicate și ceilalţi membrii ai federaţiei in vederea soluţionării. 
- Loviturile/parările executate deficitar și/sau cu intenţia de a produce o accidentare adversarului 
sunt acte intolerabile și vor fi sancţionate imediat cu caracter agravant, urmând a fi deferite după caz 
prin raport scris Comisiei de Disciplină in regulamentul de concurs, iar in funcţie de consecinţe 
complementar acţiunea/acţiunile vor fi evaluate și sancţionate; 
- Tentativa sau accesarea sistemului informatic Ranking cu obiectivul de a frauda/falsifica/altera 
date de interes privind evidenţa sportivilor, inscrierea in concurs, rezultatele evaluărilor KUP-DAN/, alte 
date se va considera un act cu consecinţe grave și sancţionat cu caracter agravant; 
 Tentativa sau utilizarea unui număr mai mare de senzori in echipamentul de concurs și/sau 
tentativa sau utilizarea unor senzori montaţi in alte părţi ale echipamentului decat cele special 
dedicate, este considerat un act grav de indisciplină asociat manipulării echipamentului cu scopul de a 
obţine avantaje pentru sine și alţii, va fi sancţionat cu caracter agravant; 
- Ascunderea de către sportiv/antrenor/instructor/ conducator de delagaţie/ manager structură 
sportivă membră in cunoștinţă de cauză unor situaţii medicale ce fac incopatibilă participarea 
sportivului  la antrenament/competiţie/stagiu/seminar/evaluare, etc și/sau se poate constitui intr-o 
perspectivă periculoasă lipsa avizului medicului curant de exemplu ( sportivul are montate diverse 
tipuri de proteze, de stimulatoare, suferă de o afecţiune precum Parkinson, SIDA, Probleme Cardiace, 
Hepatita A,B,C, alte afecțiuni) sau a fost supus unor intervenţii medicale a căror tehnici de 
manoperă/tehnologii/ materiale/ mijloace de protezare in orice formă, se constituie intr-un act de 
indisciplină grav ce va fi sancţionat cu caracter agravant;    
-  Este interzis ca in numele practicării in calitate de membrii ai federaţiei să incheie acte 
confidențiale și/sau să intreprindă pe baza lor acte de pregătire sportivă cu caracter de performanţă, cu 
caracter recreativ sau aplicativ pentru membrii federaţiei și/sau față de terţi ai cluburilor sportive 
afiliate ce sunt subiect al unor studii clinice sau paraclinice medicale; 
- Este interzis ca in numele practicării in calitate de membrii ai federaţiei să incheie acte 
confidenţiale și/sau să intreprindă pe baza lor acte de pregătire sportivă cu caracter de performanţă, cu 
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caracter recreativ sau aplicativ pentru membrii federaţiei și/sau față de terţi ai cluburilor sportive 
afiliate ce iși motivează pregătirea pe convingeri și interes paramilitar; 
-  Având in vedere cele mai sus precizate se constituie intr-o incălcare gravă a statutului F.R.Tkd 
WT, a legislației naționale și internaționale, organizarea de centre de instruire sau practicare a 
Taekwondo WT, fără Licența eliberată de către Federaţia Română de Taekwondo WT, acest act se 
constituie intr-o abatere cu caracter grav ce se va raporta autorităţilor administrativ teritoriale și de  
ordine publică și se va acţiona in instanţă cu pretenţii, daune și interese cei ce se fac vinovaţi de a se 
subroga in drepturile și obligaţiile F.R.Tkd WT in conformitate cu statutul de utilitate publică al acestei 
organizaţii. 
 -  Atragerea și/sau folosirea structurilor sportive membre în acţiuni sau activităţi complexe ce 
urmăresc un scop politic, religios, secesionist sau in realizarea altor obiective ilicite sau contrare legii se 
constituie intr-o contravenţie gravă, iar în acest sens, Federaţia Română de Taekwondo WT prin acest 
regulament proclamă că  este organism de interes public apolitic, non-guvernamental, fără scop 
lucrativ, care reprezintă interesele României în cadrul ramurii sportive olimpice Taekwondo WT, 
rezultat din actul de cultură fizică şi educaţie realizat prin strategia proprie şi procesul continuu de 
pregătire al membriilor săi, ce nu va tolera in nici-un fel orice incălcare a scopului și obiectivelor proprii.  

La stabilirea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea faptei prin împrejurările în care a fost 
săvârşită, gradul de participare/vinovăţie/premeditare şi cauza apariției situației prin 
provocare/intenție, natura efectelor şi dacă cel în cauză este la prima abatere sau nu. 
 -  Sancţiunile disciplinare se aplică numai după cercetarea prealabilă a faptei/faptelor ce constituie 
abaterea de la statutul și regulamentul federaţiei, verificarea şi ascultarea celor ce fac obiectul 
verificării/sesizării, a unor alte persoane implicate sau martori ce pot contribui la aflarea adevărului. 
Sancţiunile se confirmă de organele de conducere şi se ratifică de Adunarea Generală a federaţiei. 
 -  Împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate se poate face apel. Până la soluționarea apelului, 
sancţiunea rămâne valabilă. 

 
CAPITOLUL 6. 
Reguli de Sănătate și Securitate in muncă specifice F.R.Tkd WT, care trebuiesc respectate de sportivi și 
antrenori/instructori 
 
Art.66.  
- Să nu intre in spaţiul de desfășurare a antrenamentului fără acordul antrenorului, 
- Să respecte regulile stabilite pentru participarea la antrenament și concurs, 
- Să efectueze doar exerciţiile indicate de către antrenor/instructor, 
- Să semnaleze de indată problemele la funcţionarea aparatelor și instalaţiilor sportive, 
- Să nu acţioneze asupra prizelor, tablourilor sau a comutatoarelor, 
- Să nu părăsească sala de antrenament, spaţiul de cazare sau servitul mesei  sau locurile de 

desfășurare a  acestuia fără acordul antrenorului/instructorului, 
- Se interzice accesul și utilizarea aparatelor de forţă sau a echipamentului sportiv din dotarea sălii 

fără acordul și supravegherea unui antrenor/instructor, 
- Să nu execute acţiuni specifice temei principale de antrenament  fără a finaliza procesul de 

pregătire organismului pentru efortul specific, 
- Să nu participe sau să iniţieze  fără echipamentul de protecţie specific de Taekwondo WT, acţiuni 

specifice probelor sportive ce fac parte din curriculum Taekwondo WT, fiind răspunzător in cazul in 
care ascunde acest fapt sau folosește echipamente neconforme ce pot afecta sau accidenta colegi 
sau adversari,  

- Să nu execute lovituri adresate instalaţiilor și echipamentelor dedicate fără acordul si 
supravegherea antrenorului /instructorului, 

-  Sportivul in mod  interesat se va ingriji in mod personal de igiena corporală, 
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- Sportivul trebuie să fie interesat și se va ingriji in mod personal de igiena hainelor și echipamentului 
de antrenament și concurs fiind direct responsabil de acest aspect, 

- Sportivul inţelege caracterul și regulamentul sportiv specific și va intreprinde toate măsurile de a se 
hrăni adecvat și interesat privind păstrarea categoriei de greutate in condiţii optime fără 
dezacorduri cu planul de pregătire și obiective planificate, 
 

  Capitolul 7. COMPETIȚII ALTE ACTITĂȚI SPECIFICE ADMINISTRATIVE / ACȚIUNI RECREATIVE 
 
Art.67. Pentru organizarea de competiţii sportive, alte activităţi specifice, acţiuni recreative se va avea 
in vedere exclusiv desfășurarea, omologarea și publicitatea activităţii specifice proprii de Taekwondo 
WT (vezi dreptul de marcă) pentru toate categoriile de probe sportive cuprinse in cadrul curriculum de 
Taekwondo WT, ce au la bază crearea unui cadru de selecţie, legitimare, pregătire, acreditare, 
participare, concurs, omologare a performanţelor sportive, a hotărârilor organelor de conducere și 
publicitatea acestora cu respectarea cadrului universal al organizaţiei non-profit O.G. 26/2000 cu 
modificările ulterioare și  sub a cărui caracter iși desfășoară activitatea, context in care  i-a fost acordat 
statutul de utilitate publică pe teritoriul României sub denumirea de Federaţia Română de Taekwondo 
WT și de asemenea competenţa de reprezentare la nivel internaţional conferită prin recunoașterea sa 
de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român. 
A. Competițiile interne vor fi organizate cu interesul cuvenit pentru progresul sportivilor dat fiindcă 
experiența competiţională este ingredientul de bază in dezvoltarea fiecărui participant, aspect ce poate 
favoriza acumulări cantitative și calitative specifice care să-l favorizeze pe acesta in arena internaţională 
in vederea obţinerii victoriei, 
B. Competițiile sportive interne trebuie să contribuie prin modul de organizare, desfășurare, 
omologare a rezultatelor și publicitatea acestora la diseminarea valorilor olimpismului. Astfel, 
participanţii la competiții trebuie să inţeleagă că rezultatul final al unei competiţii sportive  trebuie să 
rezide din gradul de contribuţie personală prin valorificarea pregătirii sportive a tuturor participanţilor, 
C. Rezultatul final al unei competiţii sportive trebuie să fie expresia inţelegerii și aplicării 
corespunzătoare a unor reguli și cerinţe specifice ramurii de sport, in acord cu vocaţia sportivului și 
nivelul de acceptare și realizare a sforţărilor superioare umane acordate travaliului impus de numărul 
de meciuri, runde, timp și punctaj necesar victoriei, 
D. Corespunzător dimensiunii și caracterului fiecărei acţiuni, de semnare a câștigătorului și 
publicitatea rezultatului final, competiţiile se vor realiza cu respectarea următoarelor prevederi, astfel; 
1. Compeţiile locale și județene se vor organiza după sistemul tip TURNEU fără repasache/ 

recalificare, astfel incât indiferent de numărul participanţilor să poată fi omologate in acest cadru 
un singur loc 3 , 

2. Competiţiile regionale naţionale Campionat Național și Cupa României se vor organiza dacă 
numărul participanţilor este mai mic de  < 4 sportivi /categoria de după sistemul tip ROUND RUBIN 
(fiecare cu fiecare), poate fi omologat in acest cadru un singur loc 3,  doar dacă intre  sportivi  se 
dispută trei meciuri folosind regula cine câștigă meciul pentru locul 3, 

3. Competiţiile naţionale Campionat Național și Cupa României se vor organiza dacă numărul 
participanţilor este < 7 sportivi /categoria de greutate (dar nu mai puțini de 5 sportivi /categoria de 
greutate), după sistemul tip TURNEU cu repasache, poate fi omologat in acest cadru un singur loc 
trei doar dacă se dispută meciul pentru locul 3, 

4. Competiţiile naționale Campionat Național și Cupa României se vor organiza dacă numărul 
participanţilor este de 8 sportivi dar nu mai mult de 15 / pe categoria de greutate, după sistemul 
tip TURNEU cu repasache/ recalificare, pot fi omologate in acest cadru două locul trei doar dacă se 
dispută meciul pentru locul 3, 

5. Competițiile naţionale Campionat Naţional și Cupa României se vor organiza dacă numărul 
participanţilor este > 16 sportivi /categoria de greutate după sistemul tip TURNEU fără repasache/ 
recalificare și pot fi omologate in acest cadru două locul trei fără a se disputa meciul pentru locul 3, 
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Art.68. In acest scop federaţia va realiza un calendar oficial al activităţilor proprii ce va cuprinde:  
1. calendarul anual sportiv intern sportiv și administrativ 
2. calendarul anual sportiv  international  
Art. 69. Sunt opozabile, pot fi omologate și raportate beneficiarilor conform legislaţiei naţionale decât 
rezultatele inregistrate in cadrul acţiunilor cuprinse și realizate conform prezentului regulament 
coroborat cu prevederile statutului federaţiei. 
Art.70. Pentru realizarea obiectivului de organizare sportivă și  administrativă in condiţii optime 
reglementate prin statut și prezentul regulament pentru buna imagine a sportului și a organizaţiilor 
publice reprezentative se impune ca acţiunile cuprinse in aceste calendare să aibă in vedere siguranța 
tuturor participanţilor, imbunătățirea stării de sănătate a sportivilor, plăcerea de a juca, instalarea unor 
priceperi și consolidarea unor deprinderi, crearea unui cadru adecvat de antrenament, cazare, servitul 
mesei, refacerii in vederea obţinerii de performanţe și recorduri sportive in aria de performanţă, 
omologarea și publicitatea acestora, in următoarele condiţii:  

- Pentru organizarea unui proces sportiv asigurator și transparent se are in vedere realizarea unei 
activităţi administrative ce se adresează membrilor federaţiei.  

- Desfășurarea activităţilor sportive și administrative, a celor recreative in cadrul programelor 
structurilor sportive membre ce se dovedesc a fi in dezacord cu scopul și obiectivele federaţiei și/sau 
prin omisiunea sau deturnarea sensului unor prevederi prevăzute in prezentul regulament și statutul 
federaţiei, nu vor fi omologate și publicate, urmând ca organele de conducere sub sancţiune să se 
sesizeze oricând din oficiu faţă de aceste situaţii apărute, să acţioneze in consecinţă pentru diminuarea 
consecinţelor si crearea unui cadru asigurator prin suspendarea după caz a celor aflaţi in culpă, sesizând 
ulterior celelalte foruri competente ale federaţiei. 

-  In situaţia constatării dezinteresului excesiv sau a unui comportament compulsiv agresiv al 
unuia sau mai multor membrii ai federaţiei, se apreciează că această stare este in dezacord cu 
principiile Taekwondo WT, disciplină sportivă ce iși propune prin programele sale imbunătăţirea 
autocontrolului și specializarea funcţiei congnitive in acord cu  celula musculară, astfel, că toate 
acţiunile membrilor federaţiei să fie guvernate de raţiune in fața frustrărilor și impulsurilor nervoase 
sau condiţionate de supra excitarea celulei nervoase musculare, de aceea dacă această stare 
manifestată in timpul organizării, desfășurării, omologării și publicităţii rezultatelor  activităților/ 
acţiunilor precizate in prezentul regulament coroborat cu statutul federaţiei și/sau in afara lor in 
legătură cu disciplina sportivă Taekwondo WT,  organele de conducere se vor sesiza oricând din oficiu 
faţă de aceste situaţii apărute, să acţioneze in consecinţă pentru diminuarea consecinţelor și crearea 
unui cadru asigurator prin suspendarea după caz a celor aflaţi in culpă, sesizând ulterior celelalte foruri 
competente ale federaţiei și/sau autorităţile publice. 
A. Pot participa la competiţii sportive și activităţi administrative organizate sub egida federaţiei numai 
sportivii legitimaţi inscriși și acreditaţi prin procedurile interne - platforma Ranking a federaţiei, ce nu 
au făcut obiectul unor sancţiuni ale federaţiei și sau au fost luate asupra lor măsuri complementare 
prevăzute de legislație ce interzic acest lucru, 
B. Pot participa la competiţii sportive și activităţi administrative organizate sub egida federaţiei numai 
arbitri, instructorii, antrenorii legitimaţi inscriși și acreditaţi prin procedurile interne - platforma Ranking 
a federaţiei, ce nu au făcut obiectul unor sancțiuni ale federaţiei și/sau au fost luate asupra lor măsuri 
complementare prevăzute de legislaţie ce interzic acest lucru,Pot participa la competiţii sportive 
organizate și activităţi administrative sub egida federaţiei numai reprezentanţii oficiali, tehnicieni, 
voluntari legitimaţi, inscrisi, acreditaţi prin procedurile interne a federaţiei, ce nu au făcut obiectul unor 
sancţiuni ale federaţiei și / sau au fost luate asupra lor măsuri complementare prevăzute de legislaţie ce 
interzic acest lucru, 
C. Pot participa in calitate de spectatori in cadrul activităţilor sportive și administrative publice doar 
acele persoane inregistrate și acreditate prin procedurile interne ale federaţiei, ce nu au făcut obiectul 
unor sancţiuni ale federaţiei si /sau au fost luate asupra lor măsuri complementare prevăzute de 
legislaţie ce interzic acest lucru, 
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D. Pot participa la activităţile sportiv administrative ale federaţiei membrii așa cum sunt precizați in 
statut in baza unei invitaţii, confirmări a participării, acreditării și participarea la procedura asigurării 
accesului și numai dacă nu a intervenit o situaţie ce impiedică participarea și/sau acest drept a fost 
intrerupt de o altă situaţie prevăzută in prezentul regulament și/sau statutul federaţiei, urmând a se 
face referire la această situaţie și intreprinde măsuri in consecinţă. 
Art.71. Structurile sportive membre și terţi interesaţi de organizarea unor acţiuni din calendarul anual 
și/sau alte acţiuni ce urmează a fi aprobate de către organele de conducere a federaţiei, pot incheia cu 
federaţia un contract de organizare a fiecărei acţiuni in parte, astfel:  
- structurile sportive vor beneficia in cadrul evenimentului obiect al contractului, de un  statut de 

partener al federaţiei și vor indeplini  calitatea de partener, 
- federaţia in interes propriu poate respinge unilateral sau denunţa orice intenţie sau formă agreată 

iniţial prin acest contract, doar prin procedură proprie și comunicată oficial prin unul din mijloacele 
(whatsapp, email, scrisoare, recomandată cu confirmare de primire),  

Art.72. Pentru atingerea scopului organizării unei acţiuni specifice se va urmării asigurarea unui climat 
adecvat practicării sportului de performanţă, diseminarea valorilor olimpismului și atingerea 
dezideratelor sportive individuale și de club, astfel: 
- partenerul in calitate de partener al acţiunii sportive se va asigura de identificarea, angajarea și 

plata serviciilor prevăzute in contract, in dreptul său, 
- contravaloarea acestor servicii va fi achitată conform prevederilor contractuale și numai de către 

partea care a angajat acestea, cealaltă parte nu va putea fi trasă la răspundere in orice situaţie, 
- federaţiei prin competențe și prerogativele statutare ii revin atributele de promotor și organizator 

ceea ce face ca in orice condiţii să se asigure și să acţioneze in consecinţă pentru respectarea 
cerinţelor privind organizarea, desfășurarea și publicitatea rezultatelor, acţiuni obiect a 
contractului, fără excepţie, partenerul nu are calitatea și nici nu i se oferă competenţa in acest sens 
prin semnarea contractului,  

- părţile se vor asigura și răspunde in solidar pentru realizarea intr-un mod defectuos sau parţial a 
prevederilor contractuale.  

- aceste activități se organizează prin asigurarea comunicării datei, programului și locaţiei către 
structurile sportive membre, aceste coordonate pot fi obiect al unor schimbări, după caz. 

- structurile sportive membre au obligaţia ca in termenele precizate să răspundă prin confirmarea 
sau infirmarea prezentei, lipsa răspunsului este asimilată in orice situaţie unui act de infirmare a 
prezentei urmând ca acest fapt să fie tratat ca atare, 

- eventuale taxe/cotizaţii de  participare vor fi achitate anterior inceperii activităţii programate, 
- achitarea cu intârziere a taxei/cotizaţiei nu obligă organizatorul la acceptarea inscrierii și/ sau 

participării unei persoane sau delegații in cadrul acţiunii planificate, 
- in situaţia in care participarea la aceste activități planificate este condiționată de prezentarea unor 

documente și/ sau impune deţinerea unor competențe specifice este necesar ca acestea să fie 
comunicate in termen și corespunzător cerinţei, totodată și dovada deţinerii competenţei stabilite, 
transmiterea documentelor intârziată sau parţială duce la respingerea aplicaţiei de inscriere, 

- implicit faţă de cele menţionate la aliniatele de mai sus pentru eligibilitatea participării la acţiunile 
planificate se impune condiţia de a nu fi sancţionat sau să se afle in procedură disciplinară sau 
juridică cu federaţia,  

- solicitarea unor taxe și/sau alte sume ca margine a acestora cu scopul de a facilita participarea  la 
acţiunile organizate de către federaţie sunt practici interzise și vor fi supuse unor măsuri 
sancţionatorii conform prezentului regulament și a statutului federaţiei, 

Art. 73. Alte acţiuni specifice precum stagii, seminarii, colocvii, cursuri de formare, cursuri de 
specializare, evaluări KUP/DAN, cantonamente de pregătire, altele, se vor organiza astfel: 
- fac obiect exclusiv obiectul prerogativelor și competențelor federaţiei și sunt planificate in baza 

strategiei federaţiei, la propunerea organelor de conducere ale federaţiei, 
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- aceste activităţi se organizează prin asigurarea comunicării datei și programului către structurile 
sportive membre, acestea pot fi obiectul unor schimbări, 

- structurile sportive membre au obligaţia ca in termenele precizate să răspunda prin confirmarea 
sau infirmarea prezentei, lipsa răspunsului este asimilată in orice situaţie unui act de infirmare a 
prezentei, 

- eventuale taxe de  participare vor fi achitate anterior inceperii activităţii programate, 
-  achitarea parțială a taxei de participare și/sau achitarea cu intârziere nu obligă organizatorul la 

acceptarea inscrierii și /sau participării unei persoane sau delegaţii in cadrul acțiunii planificate, 
- in situația in care participarea la aceste activităţi planificate este condiţionată de prezentarea unor 

documente și /sau impune deţinerea unor competenţe specifice este necesar ca acestea să fie 
comunicate in termen și corespunzător cerinţei, totodată și dovada deţinerii competenţei stabilite, 
transmiterea documentelor intârziată sau parţială duce la respingerea aplicaţiei de inscriere, 

- implicit faţă de cele menţionate la aliniatele de mai sus pentru eligibilitatea participării la acţiunile 
planificate se impune condiţia de a nu fi sancţionat sau a se afla  in procedură disciplinară sau 
juridică cu federaţia,  

Art. 74.  Organizarea activităţilor recreativ sportive se realizează astfel: 
- federaţia și structurile sportive membre ale federaţiei naționale pot organiza activităţi recreative 

sportive, numai dacă aceste activităţi sunt cuprinse in planul cadru al acţiunilor de calendar intern 
avizat prin hotărârile federaţiei, 

- organizarea acestor activităţi sportive/recreative de către structurile sportive membre se fac cu 
avizul federaţiei, in acest scop ca excepţie se pot face propuneri cu minim 90 de zile inaintea datei 
de desfășurare, urmând a fi comunicate condiţiile de organizare (data, locaţia, programul, numărul 
estimat de participanţi, tema specifică și /sau obiectivul recreativ, valoarea acţiunii per persoană, 
persoanele desemnate pentru conducerea, organizarea și desfășurarea acţiunii), avizul sau 
respingerea cererii se acordă de către organele de conducere ale federaţiei,  

- la finalul desfășurării unei acţiuni avizate se va comunica in atenţia conducerii federaţiei, un raport 
cu privire la modul in care s-a desfășurat activitatea, aprecierea responsabililor și dacă au fost sau 
nu evenimente precum accidentări sau abateri disciplinare,  

- solicitarea unor taxe și/sau alte sume ca margine a acestora cu scopul de a facilita participarea  la 
acţiunile organizate de către federaţie sunt practici interzise și se vor supune unor măsuri 
sancţionatori conform prezentului regulament și a statutului federaţiei, 

Art. 75  Organizarea de competiţii  
1) Prin competenţa, obiectul și scopul ce stă la baza organizării și funcţionării Federaţiei Române 

de Taekwondo WT acesta are atribuţii privind promovarea, organizarea, desfășurarea, omologarea 
competiţiilor, acțiunilor și activităţilor specifice pentru toate procesele de selecţie, pregătire, 
specializare a membrilor federaţiei și a terţilor după caz  cuprinse in programul sportiv, recreativ și 
aplicativ  de Taekwondo WT, publicitatea rezultatelor oficiale a acestora. 

2) Intreaga activitate oficială cuprinsă in planurile federaţiei va fi reglementată prin acte de tip 
Contract, Convenţie, Proces Verbal, alte forme conform legii, dealtfel reglementare valabilă și in cazul 
prevederilor acestui articol, 

3) Contractul de organizare a unei competiţii sportive are un caracter cadru și se va anexa 
prezentului regulament, 

4) Intreaga activitate oficială cuprinsă in planurile federaţiei va fi organizată prin mijloace proprii și 
atrase de tip logistic și resurse umane. 

5) Nu sunt eligibili pentru a putea fi propuși sau a se autopropune in vederea organizării de 
activităţi și acţiuni specifice ariei de competenţă Taekwondo WT, decât structurile sportive ce 
indeplinesc condiţiile de eligibilitate și deţin mijloace proprii sau fac dovada inchirieii sau utilizării cu 
titlu gratuit a mijloacelor logistice primare precum: 
- sala de sport cu tribune și vestiare interioare funcţionale, sistem audio, 
- minim 2 suprafețe de concurs bicolore de 8 x 8 m x 2,5 cm cu părţi reversibile,  
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- sistem de arbitraj electronic omologat și agreat de către F.R.Tkd WT,  
- sistem electronic pentru inscriere și  management competiţie, 
- un buget minim de 5000 Euro (care să asigure bonitatea părţii),  
- asistență medicală specializată și echipaj auto mobil din grupa adecvată, 
- servicii de pază și PSI,  
- servicii de cazare și masă pentru oficiali și arbitrii, 
- un număr de minim 6 voluntari cu contract ce vor fi prezenți pe parcursul zilei pregătitoare zilei de 

concurs până la ora de retragere a mijloacelor logistice din incinta sălii de sport, 
Toate acestea vor fi depuse in copie cu cel puţin 45 de zile inaintea competiţiei. Orice nerespectare 

a acestor condiţii duc la anularea competiţiei. 
6) Structurile sportive membre se vor ingriji să participe cu interes pentru membrii săi la toate 

acele activități, acțiuni și competiții sportive specifice planificate și promovate  
7) Este obligatorie diseminarea informaţiilor privind planul anual  de activităţi, acţiuni și competiţii 

al federaţiei, prin mijloacele proprii ale structurilor sportive membre.  
8) Este interzisă alterarea metodologiei, tehnologiei specifice ramurii sportive Taekwondo WT, a 

oricăror date privind activităţile temetic aplicative, acţiunile de evaluare/formare/specializare sau 
competiție sportivă pentru toate probele cuprinse in curriculum asumat de către F.R.Tkd WT. 

9) Cu ocazia organizării in parteneriat a unor activităţi, acțiuni sau competiţii sportive structurile 
sportive membre și/sau alte organizaţii nu pot angaja servicii și nu pot pretinde sau incasa sume de 
bani sau alte bunuri in numele F.R. Tkd WT.  

10) Folosirea insemnelor și sau a imaginii statice sau in mișcare a membrilor F.R.Tkd WT fără 
acordul său, se constitue intr-o incălcare gravă a prevederilor statutare, a prezentului regulament,  a 
legislatiei privind drepturile intelectuale asupra unei mărci, federaţia fiind indreptăţită de a acţiona prin 
toate mijloacele legale in consecinţă, pentru asigurarea protecţiei și utilizării acesteia in conformitate 
cu drepturile sale. 

11)  Se interzice prin acest regulament subrogarea oricărei persoane fizice sau juridice in drepturile 
și obligaţiile F.R.Tkd WT prin organizarea unor activităţi, acţiuni și/sau competiţii sportive cu aceași 
denumire  TAEKWONDO WT și/sau obiect corespunzător drepturilor menţionate prin documentele 
eliberate de către OSIM in acest scop, astfel toate acestea se constituie intr-o faptă sancţionată de lege, 
iar conducerea federaţiei este indreptăţită in a demara acţiuni de verificare și control implicit de 
sancţionare celor ce se fac vinovaţi și chemarea lor in instanţă pentru daune interese corespunzător 
prejudiciului creat. 

12) Cu ocazia organizării activităţilor, acţiunilor și/sau competiţiilor sportive specifice pentru 
probele incluse in programa și curriculum de Taekwondo WT, federaţia poate cu orice ocazie prin 
ofertă și/sau cerere in vederea susţinerii activității proprii să realizeze venituri dintre care să prevadă  
taxe și alte costuri, asigurarea sau intermedierea unor servicii de cazare, masă, servicii de consultanţă 
de specialitate, inchirierea unor materiale și echipamente de logistică proprie, alte activităţi in 
conformitate cu statutul federaţiei prezentul regulament și legislaţia in materie, cu orice ocazie. 

13) In situaţia in care se vor organiza competiții și alte activități in parteneriat cu structurile 
sportive membre, fiecare parte va angaja in nume propriu cheltuieli și se vor angaja să le achite așa 
cum au fost angajate, fără a pretinde sau sugera ca acestea să fie achitate de către unul din parteneri.  

14)  Pentru asigurarea unui climat economic legal, transparent și legitim, sumele solicitate și  
obţinute prin natura, obiectul și scopul federaţiei (sunt incasate numai de către federaţie) și evidenţiate 
contabil ca și venituri proprii, urmare a planului economic pentru fiecare eveniment in particular vor fi 
repartizate cu prioritate, astfel:  

a) se vor reţine și achita sumele angajate cu personalul federaţiei,   
b) se vor reţine și achita sumele necesare plăţii serviciilor de arbitraj,  
c) se vor reţine și achita sumele necesare transportului acestora in valoare de 100 lei / arbitru (cu 

dovadă cheltuieli), 
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d) se vor reţine și achita sumele angajate pentru  transportul echipamentelor și materialelor 
logistice de concurs, 

e) se vor reţine și achita sumele ce rezultă ca taxe și impozite datorate către stat, 
f) suma rezultată prin scăderea acestor esenţiale cheltuieli se va distribui in părţi egale 

partenerilor, 
g) In baza propunerilor de buget și cheltuieli ale părţilor contractuale, federaţia poate decide cu 

acordul părţilor modificarea sau completarea prevederilor cuprinse la pct. a,b,c,d,e,f, g,.  
Art. 76. Marca și Drepturile Intelectuale asupra denumirii TAEKWONDO WT 
- Acestea sunt consemnate in prevederile statutare iar membrii federaţiei au obligaţia de a se 

asigura de respectarea și protecţia lor in conformitate cu legislaţia in materie. 
Art.77. In conformitate cu prevederile statutatare, ale prezentului regulament acte emanate și asumate 
prin efectele O.G. 26/2000, a legii 69/2000 cu modificările ulterioare, a regulamentelor  de aplicare a 
O.G. 26/2000 si a Legii 69/2000, a altor acte emise in domeniu, nu pot fi organizate și/sau promovate 
pe teritoriul României in aria Taekwondo WT, decât acele acte sau acţiuni in acord cu drepturile ce 
izvorăsc prin voinţa legiuitorului ce recunoaște și atribuie prin  MS și COSR autorităţii de reglementare 
in domeniu, competenţa de a recunoaște o singură federaţie naţională pe ramura de sport, respectiv 
pentru disciplina sportivă oilimpică TAEKWONDO WT, au fost conferite  drepturile și obligaţiile de 
reprezentare, reglementare și publicitate către Federaţia Română de Taekwondo WT și in niciun caz 
oricăror altor persoane fizice sau juridice din ţară și/sau străinătate. 
 
Anexe:  
- Programa Națională Federaţia Română de Taekwondo WT pentru Evaluare KUP – DAN; 
- Caietul Antrenorului; 
- Regulamentul de arbitraj WT (este folosită limba Engleza pentru conformitate); 
- Contractul Cadru organizare de competiții; 
- Fișa de legitimare / Fișa de transfer a sportivilor; 
- Sistemul de turneu, rapasache/recalificare,  round rubin  
- Procedura pentru organizarea probelor de concurs (altele decat Kyorugi si Poomsae) și omologarea 

rezultatelor din cadrul F.R.Tkd WT.  
 

 
*Documentele anexate se constituie parte integrantă a prezentului regulament. 

 
 

Acest regulament conţine 53 de pagini. 
 
 
 


