OPENUL ROMANIEI –PREMII IN BANI
m+f individual seniori
11-12 Decembrie 2015
Stimati prieteni ai judoului,
Cosiliul Județean Satu Mare împreună cu Asociația de Judo
Satu Mare va organiza “OPENUL ROMANIEI” editia I la SATU MARE
Sala Sporturilor Ecaterina Both,str.Ady Endre nr.15.
Concurs OPEN dotat cu premii in valoare de 3.000 euro.
REGULAMENT
1. PREZENTARE:
- OPENUL ROMANIEI individual seniori
Premii in valore de 3.000 EURO
2. VÂRSTA:
- Sportivi născuţi înainte de 2000 (inclusiv).
3. CATEGORII DE GREUTATE:
- Feminin, o singura categorie, fara limita de greutate
- Masculin -85 kg, +85 kg
4. NATIONALITATE:
- Sportivii trebuie să fie cetăţeni români
5. RESPONSABILITATI:
- Cluburile sunt responsabile pentru asigurarea medicală/de accidentări a sportivilor lor.
- Cluburile sunt responsabile pentru atitudinea membrilor delegaţiei.
6. INSCRIEREA:
- Înscrierea nominală trebuie făcută cu 5 zile înainte de începerea concursului(cel târziu
până la 07.12.2015) la adresa de e-mail : halas_marian@yahoo.com sau telefon
0744.149.337
7. VALIDAREA:
- Validarea intrării în concurs se va face înainte de tragerea la sorţi.
8. TRAGEREA LA SORTI:
- Tragerea la sorţi se va face după validare, în seara dinaintea concursului.

9. CONTROLUL GREUTATII (CANTARUL):
- Controlul greutăţii se va face conform programului.
- Fiecare sportiv trebuie să fie prezent la cântar(doar ctg.-85 kg), legitimându-se cu
paşaportul sportiv.
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 sau turneu în funcţie de numărul
de sportivi.
12. DURATA MECIURILOR:
- Meciurile vor avea o durată de 5 minute la masculin , 4 minute la feminin şi Golden
Score Score fara limita de timp (numai exista hantei).
13. ARBITRAJ:
- Concursul va fi arbitrat de arbitri atestaţi FRJ.
14. PREMII :
PENTRU SPORTIVI
- LOC I
- 500 euro
- LOC II - 300 euro
- LOC III - 100 euro
15. PROGRAMUL DE DESFASURARE:
-Vineri 11.12.2015:
-17:00-18:00 Validarea documentelor la Hotel Vila Bodi,Str.P-ta Libertatii nr.5
-17:00-18:30 Cântar de proba la Hotel Aurora, Satu Mare str.P-ta Libertatii nr.11
-18:30-19:00 Cântar oficial la Hotel Aurora
-19:30 Şedinţa tehnică şi tragerea la sorţi la Hotel Vila Bodi
-Sambata 12.12.2015:
12:00 Startul campionatului Sala de sport Ecaterina Both,str.Ady Endre nr.15
Organizatorii concursului ofera gratis cazare+mic dejun participantilor (sportivi,antrenori,arbitri)
la Hotel Aurora, Satu Mare str.P-ta Libertatii nr.11 iar pentru oficiali va fi la Hotel Vila Bodi str.P-ta
Libertatii nr.5.

