EUROREGIUNEA 7 CENTRU
prin
CLUBUL SPORTIV HARGHITA JUDO CLUB
Tel. 0744638943; email : hargitajudoklub@gmail.com

INVITAȚIE
Vă invităm să participați la Etapa pe Euroregiunea 7 la Judo copii, categoriile U12, U14 și
U16, masculin și feminin ce se va desfășura în ziua de 23.02.2014 în Miercurea Ciuc.
1. Scopul competiției este pentru a se face departajarea prin acumularea de puncte pe
euroregiune, în vederea desemnării sportivilor, pe fiecare categorie în parte, care vor putea participa la
finala Campionatului național de Judo, ediția 2014, categoriile U12, U14 și U16.
2. Locul și data desfășurării competiției : Sala Liceului Márton Áron din Miercurea Ciuc,
pe data de 23.02.2014.
3. Categorii de vârstă și greutate : Conform normelor F.R.J.
4. Arbitraj : Conform regulamentului F.R.J., specific nivelului de vârstă
5. Data înscrierii : până la data de 20.02.2014, pe email la adresa
hargitajudoklub@gmail.com
6. Cazarea și masa în funcție de solicitări
7. Informații, rezervări și înscrieri : 0744638943 – Kovács Attila, email :
hargitajudoklub@gmail.com
8. Pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea, desfășurarea etapei pe Euroregiunea 7,
respectiv cheltuieli privind baremul de arbitraj, cheltuieli de transport, chirie sală, barem asistență
medicală, tabele electronice, sonorizare, curățenie sală, protocol etc. se percepe o taxă de participare
de 20 lei/sportiv. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, dacă se solicită aceasta.
9. Participarea sportivilor la toate cele trei etape de calificare pe Euroregiunea 7 este
obligatorie, absența nemotivată (lipsa unei adeverințe medicale în acest sens) putând duce la
depunctarea în clasamentul final(la etapa a III-a Făgăraș, pentru categoria de vârstă U16 participarea
va fi obțională).
10. 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.
11. Organizatorii nu pot fi facuti responsabili pentru eventuale accidentari, furturi sau alte
daune provocate pe durata competitiei.
Programul desfășurării competiției
Duminică 23.02.2014
Orele 09,30 - 10,30 validarea actelor și cântarul oficial, pentru echipele sosite in ziua competitiei
Orele 11,00 - 17,00 începerea competiției, care se va desfășura fără întrerupere până la final.
Președinte
Euroregiune 7 Centru
Kovács Attila

