
 

 

 
 
 
 

Finala C N Echipe Intereuroregiuni Copii -3-U’12 
 

REGULAMENT 
 

 
1. PREZENTARE: 

- Finala C N de Judo Echipe Intereuroregiuni Copii-3- U’12 
Techirghiol 07-08.06.2014 
 

2. VÂRSTA: 
- Sportivi născuţi în 2003-2004-2005 
 

3. CATEGORII DE GREUTATE: 
                     -Feminin   -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, +52 kg, 
                     -Masculin  -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg,+55 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 fi înscris la o singură echipă. 
- În competiţie se admit maxim 2 sportivi de categorie la fiecare echipă. 

       - Echipele vor fii alcatuite din sportivi legitimati la cluburile AFILIATE( cu 
taxa anuala pe 2014 achitata catre FRJ) numai din euroregiunea respectiva 
Echipa poate fi alcatuita din minim 4 sportivi la 4 categorii de greutate.  
            Euroregiunea este obligata sa participe la Finalele CN de Judo Copii 

intereuroregiuni cu cel putin o echipa la masculin si una la feminin. 

 Comisia tehnica a Euroregiunii impreuna cu antrenorii de la cluburi vor 

alcatui componenta echipei nr.1 (cea mai valoroasa din euroregiune), dupa care 

se vor forma alte echipe ale euroregiunii numerotate cu 2, 3 etc., in functie de 

cate echipe se doreste a se forma. 

          Nu se va participa cu echipe sub numele cluburilor. Pentru a da dreptul mai 

multor sportivi de a avea un numar mai mare de intalniri (meciuri), cluburile care 

nu au sportivi selectionati in echipele euroregiunii, pot participa cu o echipa  

 

 



 

 

 

 

 

 

formata din minim 4 sportivi, dar sub numele euroregiunii respective dandu-i 

numarul urmator echipelor formate. 

Costurile deplasarii (transport,cazare,masa) pentru sportivii componenti ai 

echipelor participante ,vor fii suportate de cluburile la care sportivii sunt 

legitimati. 
NUMAI PENTRU SPORTIVII CARE NU AU PARTICIPAT LA CN COPII U12 ,pentru 
fiecare sportiv validat numai pentru Concursul pe echipe, se percepe o taxa de 
10 lei/sportiv de catre organizatori(pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de 
organizare). 

 
7. VALIDAREA: 

- Validarea intrării în concurs se va face înainte de tragerea la sorţi, 
conform programului. 

 
8. TRAGEREA LA SORTI: 

- Tragerea la sorţi se va face după validare, în seara dinaintea 
concursului, conform programului. 
 

9. CONTROLUL GREUTATII (CANTARUL): 
                       -Numai al sportivilor care nu au facut  la CN individual 
copii U-12 ( vineri 06.06.2014) toleranta 1kg. 

 - Controlul greutăţii se va face conform programului în ziua validării 
.Sportivii copii - trebuie sa poarte obligatoriu lenjerie intima in timpul 
cantaririi si o greutate de 100gr in plus le va fi permisa.Sub nicio forma 
nu este permisa cantarirea fara imbracaminte.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 
 
- Fiecare sportiv trebuie să fie prezent la cântar, legitimându-se cu 
paşaportul sportiv şi cartea de identitate(certificatul de naştere). 
- După cântarul oficial se vor stabili categoriile la care sportivii vor lupta. 
- Un sportiv are dreptul de a participa la categoria la care a fost cântărit 
şi la categoria imediat superioară, având posibilitatea de a reveni 
oricând la categoria iniţială.  
- Echipele sunt obligate să prezinte sportivi la minim 4 categorii de 
greutate.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

10. ECHIPAMENTUL DE CONCURS: 
- Concursul se va desfăşura numai în kimono alb pentru prima echipa  
strigata şi în kimono albastru sau alb cu centura adiţională 
albastră(rosie) pentru a doua echipa strigata. 

11. FORMULA DE CONCURS: 
- Concursul se va desfăşura în sistem dublu repesaj sau grupe în funcţie 
de numărul de echipe. 
- Stabilirea rezultatului unei întâlniri: se declară învingătoare echipa care 
a adunat cele mai multe meciuri câştigate (diferenţa victorii-înfrângeri). 
- Stabilirea clasamentului final se face după următoarele criterii: 
 1) Numărul de victorii 
 2) În caz de egalitate de victorii, numărul de meciuri câştigate 

3) În caz de egalitate, numărul de meciuri câştigate minus cele 
pierdute 

4) În caz de egalitate, numărul de puncte cumulate 
5) În caz de egalitate, numărul de puncte cumulate minus cele 

pierdute 
6) În caz de egalitate, numărul de ippon-uri 
7) În caz de egalitate, victoria directă 
8) În caz de egalitate, media cea mai scăzută de vârstă a 

sportivilor care au fost prezenţi pe tatami 
9) În caz de egalitate, se va efectua o tragere la sorţi, în prezenţa 

delegaţilor echipelor implicate 
 

12. DURATA MECIURILOR: 
- Meciurile vor avea o durată de 2 minute şi Golden Score fara limita de 
timp(nu mai exista Hantei). 
. 

13. ARBITRAJ: 
- Concursul va fi arbitrat de arbitri atestaţi FRJ. 

-la nivelul copii -3-U12 se aplica regulamentul FIJ  . ( priza sub centura nu este permisă în 

lupta în Tachi-Waza în nicio situație (atac direct, contraatac, blocaj sau combinaţie). 

Sportivul care execută tehnici în Tachi-Waza ajutându-se de priza sub centură va fi 

descalificat cu Hansokumake)  

Copii au voie sa aplice integral tehnicile din Nage Waza,Sutemi Waza, Osae Komi Waza 

inclusiv Sankaku Gatame. 

-Se interzice Kansetsu-Waza, Shime-Waza,  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

14. PROGRAMUL DE DESFASURARE: 
 

-Sambata  07.06.2014 : 
 
Dupa festivitatea de premiere a CN Copii U12  
-Inscrierea echipelor si tragerea la sorti la Sala de Sport Techirghiol 
- 17,00-17,30 Cantarul : numai al sportivilor care nu au facut  la CN 
individual copii U-12 ( vineri 06.06.2014) sau doresc sa isi schimbe 
categoria, toleranta 1kg 
 
- Duminica 08.06.2014 
 

09.00  Competiţie Sala de Sport  Techirghiol 
 

15. DIVERSE : 
  CAZARE  SI MASA : 

- HOTEL SIRIUS     - EFORIE NORD 
-cazare  -30 lei/zi/pers 

-masa    -50 lei/zi/pers 

 

  Persoana de contact: GELAL NAGI   telefon  0744374466,  

 fax         0241738222 

 


