
 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
Editia a 5-a 

 
 

              Clubul Sportiv Municipal Arad, împreună cu Primăria oraşului 
Pecica   organizează în data de 14.12.2013, concurs de judo destinat  
speranţelor U-11 şi Euroliga U-15, Competiţie Internaţională între 
patru ţări: Croaţia,  Ungaria,  Serbia  şi  România. 

 

“Cupa C.S.M.Arad & Judo Club Pecica” 

Euro Liga U-15 
 

1. -Urmăreşte verificarea şi stimularea micilor judoka, 
 -Legarea unor prietenii  între oraşele şi cluburile din ţară şi nu numai. 
 
2.    -Data şi locul desfăşurării:14.12.2013 ,Pecica-Romania, 
       - Sala  de sport a oraşului Pecica, Str.1 FN  pe DN7 (E68)  la intrare în 

oraşul Pecica dinspre oraşul ARAD. (sau la ieşirea din oraşul Pecica spre 
oraşul Arad). 
 
3. -Program de desfăşurare: 
 -Sâmbătă 14.12.2013 la sala de jocuri a Oraşului Pecica  din Arad  
-ora 8-10 înscriere şi cântarul oficial.Toate delegaţiile vor prezenta un tabel 
cu sportivii nominalizaţi şi semnătura antrenorului că sunt apţi pentru a 
depune efort fizic. 
 

-ora 10-11 tragerea la sorţi, 
-ora 10:30 demonstraţie de dans sportiv”Palatul copiilor Pecica” şi o 
demonstraţie de Sambo “Judo-Sambo Pecica” 
-ora 11 :00  începerea competiţiei. 
 
4. -Regulamentul de concurs este cel al F.R  Judo. 
La categoria lor de vârstă U-11 nu se admit tehnici de Sutemi Waza,Shime 
Waza,Kansetsu Waza. 
La categoriile de vârstă U-15 se aplică regulamentul F.R.Judo  
Sunt interzise tehnicile de Kansetsu Waza. 

 
 



 
            5. U-11: 2003-2004, (2005) 
          -timp de luptă la speranţe este de 2 minute. 
          M: -27,-30,-34,-38,-42,-46,-50,+50, 

          F: -26,-29,-32,-36,-40,-44,-48,+48. 
 

Euro Liga U-15 
 
            6. U-15: 1999 – 2000, (2001) 
           -timp de luptă la U-15 este de 3,00 minute. 
          M: -34,-38,-42,-46,-50,-55,-55,-60,-66,-73,+73 
          F: -32,-36,-40,-44,-48,-52,-52,-57,-63,+63 

 
           7.  Competiţia se va desfăşura pe 2 tatami . 
           Va începe cu nivelele de vârstă U-11 până la sfârşit, după care 
           se va efectua festivitatea de premiere, la U-11.              

       Euroliga va începe după orele 14, la final  se vor premia  
            sportivii şi în urma rezutatelor obţinute la cele 4 ediţii se va  
           desemna  echipa câştigătoare.  
     
            8. Premii: Loc 1- medalie, Loc 2 -medalie , Loc 3 –medalie. 
           Pe echipe  : Loc 1,2,3, Cupe în ordinea punctajului obţinut, 

           astfel: loc 1=7puncte, loc 2=5puncte, loc 3=3puncte. 
 
            9. Profesorii, antrenorii sau cei care însoţesc sportivii la                           

concurs sunt direct răspunzători de comportamentul şi de protecţia      
acestora pe tot timpul desfăşurării competiţiei, organizatorii 
competiţiei,    asumându-şi orice responsabilitate în acest sens. 

 
          10. Informaţii se pot obţine de la antrenorii secţiei de Judo : 
                                     Arpad  Nagy    :tel: 004  0748 414 079  

                                     Dorin Drimbe   :tel:          0758 931 533 
                                                                            0727 187 179  
                                            E-mail: robidavid43@yahoo.com 
                                                        dorin_drimbe@yahoo.com     
                                                                            
           11.     Informaţii pentru cazare şi masă se pot obţine de la: 
                                       Arpad  Nagy    :tel: 004  0748 414 079 
 
           Comitetul de organizare a Cupei C.S.M.Arad & Judo Club Pecica,     

ediţia 2013 urează mult succes  în competiţie tuturor participanţilor. 

 

şi un 2014 mai bun !                                                                                  
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