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DATA:
LOCUL:
CATEGORII:
CONDITII
PARTICIPARE:

P R O G R A M:
11.09.2015

12.09.2015
13.09.2015

14.09.2015

11 – 13 septembrie 2015
Sala Sporturilor “TRANSILVANIA”
Juniori + seniori (1997 si mai mari), cadeti (1998 -1999-2000)
Echipe invitate: naţionale, regionale şi de club, din ţară şi străinatate
Cazare:
- pentru delegaţiile străine: masa + cazare (hotel) – 30 euro/zi/pers
(pentru 9 persoane/echipa: masă, cazare şi transport local – gratis, pe
baza de reciprocitate); maxim 5 echipe
- pentru cluburile din ţară: cazare gratuita (internat şcolar), pe baza de
reciprocitate
Sosirea delegatiilor
14.00-18.00 - înregistrarea delegaţiilor
18.00
- şedinţa tehnică
16.00-18.00 - cântar oficial
Juniori + seniori :
- masculin: 60; 66; 73; 81; 90; 100; +100 kg
- feminin: 48; 52; 57; 63; 70; 78; +78 kg
Cadeti: - masculin: 50; 55; 60; 66; 73; 81; 90; +90 kg
- feminin 44; 48; 52; 57; 63; 70; +70 kg
09.30-10.00 - deschiderea oficială a competiţiei
10.00
- începerea competiţiei pe 3 tatami, non stop
09:00-13:00 - competitie
Ocupantii primelor trei locuri vor primi medalii, diplome şi premii.
Premierea pe echipe se va face prin acumulare de puncte
- locul I
- 10 puncte
- locul II
- 7 puncte
- locul III
- 3 puncte
- locul V
- 1 punct
Plecarea delegatiilor.

Vă rugăm să comunicaţi cât mai urgent posibil numărul de persoane participante la competiţie. Data limită:
01.09.2015.
Clubul Sportiv Temerarul işi rezervă dreptul de a face unele modificări la actualul program in functie de
problemele ivite pe parcurs.
Taxa participare:
15 lei/sportiv
PRESEDINTE,
Marian Arimie
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ANTRENOR,
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