
         FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE JUDO         D.J.S.T.HARGHITA   C.S.ŞCOLAR M-CIUC 

                       ASOCIAŢIA DE SPORT          SPORT CLUB M-CIUC 

         A.J.JUDO HARGHITA                                                              HAR  GHITA JUDO CLUB 
            

      

     INVITAŢIE 
 
 Cu deosebit respect vă invităm să participaţi : 

 - la CUPA HARGHITEI  la judo m+f individual U'14 şi U'16, care se va desfăşura în data de 
18.10.2014 la sala MÁRTON ÁRON din Mun. Miercurea-Ciuc, conform regulamentului de mai jos. 

 
1. LOCUL ŞI DATA DESFĂŞURĂRII : 

 Competiţiile se vor desfăşura în sala MÁRTON ÁRON  în data de 18.10.2014   
 
2. ORGANIZAREA : 

 Competiţia este organizată de către A.J.JUDO Harghita în colaborare cu D.J.T.S. Harghita, 
ASOCIAȚIA DE SPORT CIUC, C.S. ŞCOLAR, SPORT CLUB  cu sprijinul de specialitate al F.R.JUDO. 
 

3. PARTICIPANŢII ŞI CATEGORIILE DE CONCURS :  
- pentru concursul ”CUPA HARGHITEI„ U'14 şi U'16 – masculin şi feminin individual - categoriile de  
greutate oficiale actuale  ale Federaţiei Române de Judo. 

 
4. TAXA DE PARTICIPARE :  
- taxa de participare la această competiției este de 15,00 lei/sportiv. 

 
5. DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI : 

 Pentru concursul  ”CUPA HARGHITEI„ U'14 şi U'16 cu acumulare de puncte. Prin totalizarea 
punctelor se vor stabili echipele câştigătoare. 
  

6. ÎNSCRIEREA : 
 Se face până la data de 16.10.2014., orele 16:00 prin fax pe nr. 0266-372091, sau prin mail 

pe ajjudohr@gmail.com și cs_szilard@yahoo.com 

   
 Pentru alte informații, rezervări pentru cazare: 
                                                            0745.429414 prof. Pantea Cornel  

       0744.706449 prof. Dánél Sándor 
      .         0744-558.901 Pál Gavril 
          VALIDAREA DOCUMENTELOR ŞI CÂNTARUL OFICIAL: 

 - la data de 18.10.2014 cu începerea de la orele 8:00-9.00, la sala MÁRTON ÁRON 
 ŞEDINŢA TEHNICĂ:   
 - la data de 18.10.2014 cu începerea de la orele 9.00, la sala MÁRTON ÁRON 

Se admite 1 kg toleranţă! 
Taxă participare 15 lei/sportiv!  

                                                   
7. PROGRAMUL COMPETIŢIEI : 
 Sâmbătă 18.10.2014 orele 10.00-18.00 desfăşurarea competiţiei non stop. 

  

mailto:ajjudohr@gmail.com


8. PROBLEME ADMINISTRATIVE : 

 Cheltuielile de transport, cazare şi masă pentru participanţi vor fi suportate de către 
cluburile şi asociaţiile participante. 
 Cluburile şi asociaţiile sportive participante vor prezenta sportivii cu viză medicală valabilă şi 

sunt răspunzătoare pentru asigurarea medicală a acestora. 
 
9. PREMII : 

 A.J.JUDO Harghita împreună cu D.J.T.S. Harghita va asigura premierea la cupa memorială a 
primilor trei sportivi la fiecare categorie de greutate de la fiecare categorie de vârstă şi primele trei 
echipe, cu diplome, medalii, cupe şi plachete. 

                             
 

NOTĂ: 
 Toate problemele ce vor apărea înainte şi pe parcursul desfăşurării competiţiei necuprinse în 
prezentul regulament, se vor soluţiona de către membrii organizatori. 

         Alte detalii tehnice la Dl. Pál Gavril, tel: 0744-558.901 
         

 Vă rugăm să ne confirmaţi participarea până la data de 16.10.2014. 
 
 
 

 
  COMISIA DE ORGANIZARE 
  

 
  

    

 
Miercurea-Ciuc 

26.08.2014 


