
 

 



Organizator: A.C.S Black Tiger “TAEKWONDO” 

Data: 13 Aprilie 2019 

Locatie: Sala Sporturilor «Dunarea» Galati 

Contact și informații: Tel: 0774. 070.432, E-mail: black-tiger-club@hotmail.com., 

Reguli: Conform Noului Regulament al Competitiilor WT 

SISTEM ELECTRONIC DAEDO: 

• Veste electronice DAEDO vor fi puse la dispozitie de catre organizator pentru toate 

categoriile de varsta. 

• casti electronice DAEDO (cu vizor) pentru toate categoriile de varsta . 

• Fiecare sportiv trebuie să-și aducă propriile șosete cu senzori DAEDO. 

• Fiecare club sportiv trebuie să-și aducă casti cu vizor pentru categoriile de varsta Copii2. 

 
Data limită: 

• Termenul limită de înregistrare a sportivilor participanti este 07 aprilie 2019. 

• Adresa de înregistrare: www.tkd-reg.com 

 

CATEGORII DE GREUTATE SI VARSTA 

Copii 2 (2012 ,2013) 

M -18,-22,-26,+26 Kg F -18,-22,-26,+26 Kg 

 

Copii 1 (2010,2011) 

M -22,-24,-26,-28,-30,-32,-34,-38,-42,-46;+46; KG F -22,-24,-26,-28,-30,-32,-34,-38,-42,-46;+46; KG 

 

 

Juniori mic (2008,2009) A / B 

M 
-24,-26,-28,-30,-32,-34,-38,-42,-46,-50;+50;KG F -24,-26,-28,-30,-32,-34,-38,-42,-46,-50;+50;KG 

 
 

Cadeti (2005, 2006, 2007) A / B 

M -33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65,+65;KG F -29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59;KG 

 

 

Juniori (2002,2003,2004) A / B 

M -45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78,+78;KG F -42,-44,-46,-49,-52,-55,-59,-63,-68,+68;KG 

 

 

Seniori((2001,2000,1999......si jos) A / B 

M -54,-58,-63,-68,-74,-80,-87,+87;KG F -46,-49,-53,-57,-62,-67,-73, +73;KG 

Pentru toate categoriile de varsta sunt premise loviturile la cap M+F 

Exceptie fac cei din categoria Copii 2 (2012-2013), LOVITURILE LA CAP SUNT INTERZISE! 
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*Fiecare concurent inscris la proba de lupta (KYORUGI) sau (SPEED KICK) poate participa la o singura 

categorie de varsta si greutate, respectiv o singura clasa valorica A sau B, in functie de gradul detinut. 

*Sportivii singuri pe categorie vor fi urcati la o categorie superioara de varsta sau categorii, 

cu aprobarea antrenorului. 

 

Categorii de centuri: 

• Class A – 3 Kup in sus 

• Class B – 10 kup – 4 kup 

 
Durata Meciurilor: 

• Clasa A si clasa B: 1.30 minute X 2 runde cu pauza de 30 secunde. 

• Durata meciului poate fi modificata in functie de participant. 

 

Echipament: 

• uniforma (dobok) taekwondo cu centură. 

• protectii metatarsiene electronice DAEDO. 

• protecţie dentară (pentru sportivii care lupta cu casca fara vizor). 

• Manusi taekwondo/ protecţii tibiere / protecţii antebrate/ cochilie. 

Arbitraj: 

Organizatorul ofera arbitrilor: 

• Cazare si cină in noaptea de 12.04.2019 . 

• Mic dejun in ziua competitiei. 

• Masa de pranz in ziua competitiei . 

• Indemnizatie de arbitraj. 

 
Ședința arbitrilor va avea loc in data de 13.04.2019 la ora 8.00. 

Va rugam sa trimiteti lista cu arbitrii pana pe data de 07.04.2019 la adresa de Email: 

black-tiger-club@hotmail.com 
 

Antrenorii: 

• Ședința cu antrenorii va avea loc in data de 13.04.2019 la ora 8.30. 

 
Cantarul : 

• Cantarirea sportivilor va avea loc la Sala Sporturilor «Dunarea », pe data de 12.04.2019, intre orele 

18:00 – 20:00. 

• Pentru Cluburile care sosesc in data de 13.04.2019, cantarirea sportivilor, se va face in dimineata 

aceleeasi zile, la ora 07.30. 

 

Rugam toate Cluburile sa respecte programul anuntat! 

 

 
Taxa de participare: 

• 100 RON /sportiv - proba de kyorugi 

• 50 RON / sportiv - proba de (speed kick) 

• Plata va fi efectuata la înregistrarea  oficiala. 

mailto:black-tiger-club@hotmail.com


 

 

Premii individuale: 

• Locul 1 - medalie de aur și diploma ; 

• Locul 2 - medalie de argint și diploma ; , Locul 3 - medalie de bronz și diploma ; , 

Locul 3 - medalie de bronz și diploma. 

 
Premiile pentru echipe: Se va acorda cupa, primelor 5 echipe clasificate ale evenimentului. 

 

 

 
SPEED KICK: 

 

M/F repriza 

Copii 2 (2012 ,2013) 1 repriza / 20 sec 

Copii 1 (2011,2010) 1 repriza / 20 sec 

Juniori mic (2009,2008) 1 repriza / 20 sec 

Cadeti (2007,2006, 2005) 1 repriza / 20 sec 

• Proba de Speed Kick se va desfasura pe sistem electronic. 

• Fiecare competitor va avea sosete electronice cu senzori DAEDO. 

 

 
 

De retinut! Competitia are un caracter privat, sub supravegherea și organizarea A.C.S. Black 

Tiger ”TAEKWONDO”. 

 
 

În momentul înscrierii, fiecare club trebuie sa prezinte Tabelul nominal privind acordul 

parintilor (tutorilor legali) pentru participarea sportivilor la competitie (completate cu nume 

si prenume sportiv/ parinte/tutore legal (in clar) si semnatura parinte/tutore legal, precum 

si Declaratia pe proprie raspundere, semnate de antrenorul echipei si respectiv de 

presedintele fiecarui club. 

Formularele sunt anexate prezentei invitatii. 

 
Important! va avea loc o tombolă cu premii (premiile electronice,TV…..) la care 

pot participa toti cei prezenti ( sportivi, antrenori, arbitri, invitati). 



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

DANUBE OPEN Editia a III a - Galati, 13-04–2019 

 
Denumirea structurii sportive:............................................................................. 

C.I.F:.................................................. 

Sediul:......................................................................................................................................... 

 
Conducător delegaţie:................................................................................................................ 

 

Antrenor:.................................................................................................................................... 

 

SEMNAREA PREZENTULUI ANGAJAMENT ATESTĂ (MINORI) 

 
- faptul că sportivii din cadrul clubului mai sus menţionat şi-au însuşit regulamentul competiţional de 

Taekwondo şi au echipament de protecţie specific prevăzut de regulament; 

 
- sportivilor şi părinţilor acestora le -au fost aduse la cunoştinţă în mod explicit posibilele riscuri de 

accidentare la care sunt expuşi participanţii în întrecerile sportive de Taekwondo ce se desfăşoară în 

sistem 

„FULL CONTACT ”; 

 
Participarea la “DANUBE OPEN” ed. III Galati”, este o opţiune liberă şi necondiţionată; 

 
- Parintii/tutorii legali / sunt la curent cu starea sănătăţii minorului (fiului/ficei), legitimat sau in curs 

de legitim are la clubul cu datele de identificare specificate mai sus; 

-  

-  

- Declar în mod expres ca sunt de acord ca minorul/minora să primească tratament medical care poate fi 

considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boala pe parcursul evenimentului. 

- Acesta/ are vizita medicală făcută la zi şi NU se află în vreo categorie de tratament ce i-ar putea 

afecta principalele funcţii vitale în timpul participării la competiţie; 

 

- Parintii/tutorii legali, precum si conducatorul de delegatie, sunt de acord cu efectuarea de teste 

antidoping, 

dacă va fi cazul ; 

 
- Parintii/tutorii legali, precum si conducatorul de delegatie isi exprima acordul cu privire la preluarea 

în timpul competiţiei , de imagini sau înregistrări audio/video, în scop de promovare a actiunii sportive, 

precum şi cu difuzarea acestora în presa audio-vizuală locală sau naţională. 

 
- organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune, răniri sau pierderi. 

 
-  Date:…./…../……….. 

Numele si semnătura presedinte Club Numele si semnătura antrenorului 

 
L.S. 



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

DANUBE OPEN Editia a III a - Galati, 13-04–2019 

 
Denumirea structurii sportive:............................................................................. 

C.I.F:.................................................. 

Sediul:......................................................................................................................................... 

 
Conducător delegaţie:................................................................................................................ 

 

Antrenor:.................................................................................................................................... 

 

SEMNAREA PREZENTULUI ANGAJAMENT ATESTĂ (MAJORI) 

 
- faptul că sportivii din cadrul clubului mai sus menţionat şi-au însuşit regulamentul competiţional de 

Taekwondo şi au echipament de protecţie specific prevăzut de regulament; 

 
- Declar  ca mi-a fost aduse la cunoştinţă în mod explicit posibilele riscuri de accidentare la care sunt 

expuşi participanţii în întrecerile sportive de Taekwondo ce se desfăşoară în sistem 

„FULL CONTACT ”; 

 
Participarea la “DANUBE OPEN” ed. III Galati”, este o opţiune liberă şi necondiţionată; 

 

 

- Declar în mod expres ca sunt de acord să primeasc tratament medical care poate fi considerat oportun în caz 

de vătămare, accident sau boala pe parcursul evenimentului. 

- Declar ca-am vizita medicală făcută la zi şi NU se află în vreo categorie de tratament ce i-ar putea 

afecta principalele funcţii vitale în timpul participării la competiţie; 

 

 

- Declar precum ca si conducatorul de delegatie, sunt de acord cu efectuarea de teste antidoping, 

dacă va fi cazul ; 

 
- Declar ca conducatorul de delegatie isi exprima acordul cu privire la preluarea în timpul competiţiei , 

de imagini sau înregistrări audio/video, în scop de promovare a actiunii sportive, precum şi cu 

difuzarea acestora în presa audio-vizuală locală sau naţională. 

 
- organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune, răniri sau pierderi. 

 
-  Date:…./…../……….. 

Numele si semnătura presedinte Club Numele si semnătura antrenorului 

 
L.S 

 

 

 

 



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

DANUBE OPEN Editia a III a - Galati, 13-04 – 2019 

 
Tabel nominal MINORI(-18 ani) 

Acord de participare a sportivilor din cadrul 

C.S. ............................................... 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume sportiv Nume, prenume 

părinte 

(tutore legal) 

Semnătura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

 

Semnătura conducătorului delegaţiei,  Semnătura antrenorului, 

L.S. 

 

 

 



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

DANUBE OPEN Editia a III a - Galati, 13-04 – 2019 

 
Tabel nominal MAJORI (+18 ani) 

Acord de participare a sportivilor din cadrul 

C.S. ............................................... 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume sportiv Nume, prenume 

părinte 

(tutore legal) 

Semnătura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

 

Semnătura conducătorului delegaţiei,  Semnătura antrenorului, 

L.S. 

 

 

 


