
                                                      
                                         

             SAMURAII FLORII DE CIREȘ                            DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT 

                               VOINICENI                                                                         MUREȘ 
 

 

CUPA "MUREȘUL" 
ediția a III-a 

 

 

   Organizatori :          A.C.S. Samuraii Florii de Cireș Voiniceni și DJST Mureș 

  

 Data:             19 octombrie 2013, ora  9
00 

  

 Locul desfăşurării:  Sala Polivalentă - loc. Târgu Mureș, jud. Mureș 

  

 Participanți :          Cluburi din România și străinătate 

 

 Categorii de vârstă:  

- Feminin 

U15 1999 - 2000 

- 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 

U13 2001 - 2002 

- 26, 29, 32, 36, 40, 44, 48, 52, +52 

U 11 2003 - 2004 

- 23, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 48, +48  

 

- Masculin 

U15 1999 - 2000 

- 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 

U13 2001 - 2002 

- 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 

U 11 2003 - 2004 

- 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50 

                 

 Sistem de desfăşurare: Conform Regulamentului Federației Române de Judo, pe 3 suprafețe de  

        luptă. Toleranță 0,5 kg. 

 Arbitraj:       Regulament F.R.J. Cluburile participante la concurs sunt rugate sa includa in  

      delegatie minim un arbitru de judo.  

 Data înscrierii:      Până la 01 octombrie 2013 

       ATENTIE : se vor face inscrieri pana la limita a 400 de sportivi !!! 

 Cazarea, masă:      Cazare şi masă contra cost (60 lei/zi), la pensiuni de 2 și 3 
x 
(toate dotate  

        cu televizor, baie, aer condiționat în cameră)  

            Pentru rezervări sunați la nr. (+40) 731 366149 - Gliga Laurențiu sau email 

        gligalaurentiu@yahoo.com sau gligalaurentiu@gmail.com, până la data de 

        01.10.2013. 



 

 Taxă de participare :    Pentru sportivii cu domiciliu în România 15 lei/persoană, pentru sportivii 

        din străinătate 7 Euro/persoană. Un sportiv nu poate concura la doua  

        categorii de greutate sau de varsta. 

       Premierea :       Medalii şi diplome pentru locurile  I - III 

  

 Profesorii, antrenorii, oficialii care insotesc sportivii sunt raspunzatori de comportamentul si  

 protectia acestora pe tot timpul cat se afla la competitie cat si la locurile de cazare.   

 Organizatorii nu pot fi facuti responsabili pentru eventuale accidentari, furturi sau alte daune  

 provocate pe durata competitiei.  

 Competiția va fi transmisă live pe internet, prin intermediul Ora de Judo TV !!! 

http://www.oradejudo.ro/ si http://tv.oradejudo.ro/ 

 

 

 

Programul competiției : 

 

- Vineri, 18.10.2013 - 
 - Până la ora 18, sosirea delegațiilor 

 - Între orele 18 - 20, validarea documentelor şi cântarul oficial. 

 

- Sâmbătă, 19.10.2013 - 

        - Ora 9 - Începerea  competiţiei, care se va desfăşura fără întrerupere până la final, 

 (pentru cei sosiţi dimineaţa, cântarul se va efectua la ora 8,00 la Sala Polivalentă Târgu Mureș) 

  

 Pentru o centralizare cât mai bună a datelor, vă rugăm să respectați modelul de tabel, prezentat mai  

 jos, pe care vă rugăm să îl trimiteți completat, până cel târziu la data de 01.10.2013, pe adresa de 

 email office@samuraivoiniceni.ro ; gligalaurentiu@yahoo.com sau gligalaurentiu@gmail.com. 

 

DENUMIRE CLUB 

 

Nr. Nume prenume sportiv Categoria 

de vârstă 

Greutate 

    

    

    
 

 Viza medicală şi legitimația ştampilată la zi sunt obligatorii pentru intrarea în concurs. 

 

 Pentru orice fel de informații, vă rog să sunați la nr. de tel. (+40) 731 366149 - Gliga Laurențiu sau 

 email gligalaurentiu@yahoo.com sau gligalaurentiu@gmail.com. 

 

 

MULȚUMIM ȘI 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG !!!  

 

 

 

PARTENER MEDIA OFICIAL: 

http://www.oradejudo.ro/
http://tv.oradejudo.ro/

