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Anunt Important 
 
 

       In perioada 04 – 07 noiembrie 2014 la Poiana Brasov, Hotel Olimpic are loc al II – lea stagiu de 
perfectionare al antrenorilor de Judo. 
       Conform prevederilor Legii Nr.69/2000 si a prevederilor statulare, profesorii cu specializare judo si 
antrenorii din sectiile afiliate federatiei, au obligatia sa participle in fiecare an la unul din cele 2 cursuri 
de perfectionare organizate de Colegiul de Antrenori sub egida Federatiei Romane de Judo. 
       Sosirea participantilor se va efectua in data de 04 noiembrie 2014 pana la ora 17:00, iar plecarea in 
data de 07 noiembrie 2014 in jurul orei 15:00 dupa ce se anunta rezultatul testului. 
       Va reamintim ca participantii la aceste cursuri de perfectionare, care obtin calificativul ,,Bine’’ la 
tetul dat, vor obtine ,,licenta’’ de ANTRENOR care le da dreptul sa conduca la saltea sportivii care sunt 
inscrisi la competitiile oficiale in in anul 2015. 
 
Costuri : 

 cazare : 30 lei/persoana/noapte pentru L.P.S, C.S.S si cluburile care apartin Ministerului 
Tineretului si Sportului si 45 lei pentru profeorii/antrenorii care apartin celorlalte cluburi 
(departamentale, primarii, private) 

 masa : in valoare de 50 lei /pe zi 
Se va intra cu masa de seara in data de 04.noiembrie.2014 si se iese cu masa de pranz in data 
de 07.noiembrie.2014. 
In data de 07.noiembrie.2014, cu inceperea de la ora 15:00 se va organiza la Sala ,,Ruia’’ 
examen de grad. 
Pentru inscriere si examinare se vor respecta prevederile Regulamentului de organizare si 
functionare al Colegiului National al Centurilor Negre. 
Tematica va fi afisata pe site – ul F.R. Judo in timp util. 
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