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                         DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BACĂU 

    

INVITAŢIE 

Către, 

Vă invităm să ne onoraţi cu prezenţa la TURNEUL INTERNAŢIONAL DE JUDO “CUPA 

MĂRŢIŞORUL”- ediţia a XXXVI - a, care va avea loc în perioada 08-09 martie 2014, la SALA  

DE ATLETISM din BACĂU. Euroregiune pentru U16,-(masculin și feminin) şi Cupa Mărțișorul 

pentru U14 și U12 -masculin.  

 ORGANIZATOR : Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău, A.J.J. Bacău 

  PARTENERI:       Judo Club ROYAL Bacău,  

 PARTICIPANŢI : sportivi din REPUBLICA  MOLDOVA, UCRAINA şi ROMÂNIA. 

 CATEGORII DE VÂRSTĂ ŞI GREUTATE :  

 EtapăEuroregiuni:U-16(n.1999-2000)–masculin: 34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73 kg.; 

                                                      -feminin:-32,36,40,44,48,52,57,63, +63 kg.; 

- taxă de participare 15 lei de sportiv. 

 

Cupa Mărțișorul se desfășoară la categ. de vîrstă U14, U12 – masculin. 

 U-14(n.2001-2002 ) – masculin: -  30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, + 60 kg.; 

 U-12(n.2003-2005 ) – masculin: -  27, 30,34, 38, 42, 46 50, 55, +55 kg.; 

- Pentru cupă la fiecare categorie de greutate maxim 2 sportivi inscrişi de la 

acelaşi club la o singură categorie de vârstă şi greutate 

- toleranţă 1 kg 

- taxă de participare 15 lei de sportiv 

 PROGRAM DE DESFĂŞURARE : 

 Sâmbătă 08 martie 2014      - sosirea participanţilor (delegaţii străine) 

Duminică 09 martie 2014      - ora 8.00-9.00 : cântar  

                                                                      - ora 09.30.00-13.00 : CONCURS; 

                                                                      - ora 13.00-15.00 : pauză de masă; 

                                                                  - ora 15.00-19.00 : CONCURS; 

                                                           - ora 19.00-19.30: PREMIERE(locurile I, II şi III 

individual vor primi din partea DJST Bacău diplome şi medalii, iar primele 3 echipe clasate 

vor primi diplome şi cupe). 

  DJST Bacău  asigură cazarea şi  masa echipelor participante din R. Moldova şi 

Ucraina la reciprocitate,  fiecare echipă poate să participe cu maxim 10 persoane  (9 

sportivi + 1 antrenor).   

Vă rugăm să ne confirmaţi intenţia dumneavoastră de participare la această competiţie şi 

înscrierea în concurs a sportivilor, până la data de 24 februarie  2014, la: 

fax: - 004-0234 / 510096  sau  E-mail : djst_bacau@yahoo; aurel_chelariu@yahoo.com. 

Persoane de contact  :    prof. Aurel Chelariu,  +4/0723464480 sau +4/0754583369 

                                        prof. Constantin Deac-Haja  0744392281  

Director Executiv, 

   Prof.Dr. Radu Ababei 


