CUPA ROMÂNIEI SENIORI
REGULAMENT
1. PREZENTARE:
- Cupa României seniori
- Iasi 17-18.04.2015
2. VÂRSTA:
- Sportivi născuţi înainte de 2000 (inclusiv).
3. CATEGORII DE GREUTATE:
- Feminin
-48 kg,-52 kg,-57 kg,-63 kg,-70 kg,-78 kg,+78 kg
- Masculin -60 kg,-66 kg,-73 kg,-81 kg,-90 kg,-100 kg,+100 kg
4. NATIONALITATE:
- Sportivii trebuie să fie cetăţeni români.
5. RESPONSABILITATI:
- FRJ are responsabilitatea să verifice viza medicală.
- Cluburile sunt responsabile pentru asigurarea medicală/de accidentări
a sportivilor lor.
- Cluburile sunt responsabile pentru atitudinea membrilor delegaţiei.
6. INSCRIEREA:
- Un sportiv poate participa doar la o sigură categorie de greutate.
- Înscrierea numerică şi nominală trebuie făcută cu 4 zile înainte de
începerea campionatului (cel târziu până la 13.04.2015).

TABELUL(anexat) SA CONTINA NUME PRENUME ,DATA NASTERE
(ziua,luna,anul) seria de Pasaport sportiv, LOCULNASTERII, CATEGORIA
DE.GREUTATE ,CNP.
La fax nr.0213179954 sau la adresa de e-mail
office@frjudo.ro sau savu_judo@yahoo.com.
ATENTIE : LA VALIDARE NU SE MAI FAC INSCIERI.
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PENTRU SPORTIVII CARE NU AU FOST INSCRISI PANA LA DATA
DE 13.04.2015, DUPA ACEASTA DATA INSCRIEREA SE VA FACE
NUMAI DUPA ACHITAREA SUMEI DE 10 LEI / SPORTIV
7. VALIDAREA:
- Validarea intrării în concurs se va face înainte de tragerea la sorţi,
conform programului.
- Pentru fiecare sportiv validat se percepe o taxa de 10 lei/sportiv
de catre organizatori(pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de
organizare).

8. TRAGEREA LA SORTI:
- Tragerea la sorţi se va face după validare, în seara dinaintea
concursului, conform programului.
- Medaliaţii de la Cupa României 2014 (ţinând sema de clubul sportivilor)
vor fi separaţi alături de sportivii loturilor naţionale.

9. CONTROLUL GREUTATII (CANTARUL):
- Controlul greutăţii se va face în seara dinaintea concursului.
- Cântarul neoficial: 16:00 - 18:00
- Cântarul oficial: 18:00 - 19:00
- Fiecare sportiv trebuie să fie prezent la cântar, legitimându-se cu
paşaportul sportiv .
-Toti antrenorii, conducatorii delegatiilor si sportivii trebuie sa elibereze
camera de cantar inaintea inceperii Cantarului Oficial separat pentru
feminin si masculin.Nu este permisa folosirea telefoanelor mobile cat si a
aparatelor foto si video in camera de cantar.
Sportivii sunt rugati sa semneze pe lista de cantar doar in cazul in
care au picat cantarul.
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10. ECHIPAMENTUL DE CONCURS:
- Concursul se va desfăşura numai în kimono alb pentru primul sportiv
strigat şi în kimono albastru sau alb cu centura adiţională albastră(rosie)
pentru al doilea sportiv strigat,
- Fiecare sportiv trebuie să concureze cu kimono după ultimele reguli
EJU/IJF.
11. FORMULA DE CONCURS:
- Concursul se va desfăşura în sistem dublu repesaj(peste cinci sportivi)
sau turneu( pana la cinci sportivi).
12. DURATA MECIURILOR:
- Meciurile vor avea o durată de 5 minute la masculin , 4 minute la
feminin şi Golden Score fara limita de timp (numai exista hantei).
.
13. ARBITRAJ:
- Concursul va fi arbitrat de arbitri atestaţi FRJ.
- Se va aplica regulamentul de arbitraj FIJ

14. CONTROL ANTI-DOPING:
- În cazul solicitării unui control anti-doping, fiecare sportiv invitat trebuie
să se prezinte personal şi să se legitimeze cu cartea de identitate.

15. PROGRAMUL DE DESFASURARE:
-Vineri 17.04.2015 :
16.00-18.00 Validare
Sala Sporturilor Iasi
18.00 -19,00 Cantarul oficial Sala Sporturilor Iasi
19,00
Tragere la sorţi Sala Sporturilor Iasi
- Sâmbătă 18.04.2015
09.00
Competiţie Sala Sporturilor Iasi.
Dupa competitie
la sorti.

Validare CN indiv Ne Waza seniori si tragerea
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CS………………………………
TABEL
INSCRIERE la CUPA ROMANIEI SENIORI
CE SE DESFASOARA LA IASI
IN DATA DE 17-18.04.2015
NR.
CRT

NUME-PRENUME
SPORTIV

Numar
Pasaport
Sportiv

Data Nasterii
Ziua/Luna/An

Locul Nasterii
Loc /Judet

Categ.
Greutate
Kg.

C.N.P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
DIRECTOR

STAMPILA
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