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                                                                                                        Bucuresti 09.11.2017 

 
 

I N V I T A T I E 
 

 

 
Dragi prieteni ai judo-ului, 
 
Directia  pentru  Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti in parteneriat cu Asociatia Municipala de Judo 
Bucuresti  are deosebita placerea sa invite structura dvs. sportiva de judo sa ia parte la “Festivalul  Romanesc 
de Judo editia 2017”.  
Mai jos aveti programul de desfasurare al acestei traditionale competitii de judo.  

 

 

 
 

 

„FESTIVALUL ROMANESC DE JUDO editia 2017” 

                                              (baieti si fete) 

01- 03 decembrie 2017 -  Sala Polivalenta  din  Bucuresti  

 
 

Verificarea sportivilor înaintea startului calendarului competiţional al F.R. Judo 2018. 
 
Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti si Asociatia Municipala de 
Judo Bucuresti. 
 
Competitia “Festivalul Romanesc de Judo editia 2017” se va desfasura in conformitate cu  
regulamentele de judo  IJF, EJU cat si ale Federatiei Romane de Judo. 
 

 
 

 

      Scopul competitiei 
     
 Organizatorul competitiei   
 
Regulamentul de organizare 
         al competitiei  
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Sala Polivalenta din Bucuresti – Calea Piscului, nr. 10, sectorul 4, Bucuresti. 
 
 
Sala Polivalenta din Bucuresti (in perimetul special amenajat de organizator). 

 

 

 
Validarea documentelor (actelor).                                                                      15:00 – 17:00. 
Important: 
Sportivii vor putea fi inscrisi si participa in concurs in urmatoarele conditii: 
-Sa posede pasaport tip F.R.Judo, sau cerere de legitimare tip F.R. Judo, respectiv sa aiba cartea de 

identitate sau certificatul de nastere în original sau copie legalizata, având obligatoriu viza medicală 

valabilă (nu se admite nicio exceptie sau derogare). 
-Sportivul care dupa cantarul oficial  nu este în limitele categoriei de greutate la care a fost inscris nu 

va putea participa în concurs nici la categoria la care a fost înscris, nici la o altă categorie de greutate 

superioară. 

- La acest concurs un sportiv poate participa doar la o singură categorie de vârsta şi de greutate. 
-Sa achite la organizator taxa de participare in valoare de 25 Ron/sportiv (cel mai tarziu pana la 
inceperea cantarului oficial).  

Sedinţa tehnică cu conducatorii de delegatii si antrenorii acreditati la turneu.       17:00 – 19:00. 
(organizatorul va informa participantii la competitie, cu ocazia acreditarii, despre locul unde va avea 
loc sedinta tehnica). 
    

 

Cântar de proba la Sala Polivalenta Bucureşti pentru  categoriile U-10 ; U-12 ; U-14  06:00 -07:00. 
Cantarul oficial la Sala Polivalenta Bucuresti (se acorda maxim 1 kg. toleranta)          07:00 – 
08:00. 

Copii (U10)                        născuţi 2009/2010                  timp de luptă 2 min.              
Masculin: 22 kg, 24 kg, 27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, +50 kg. 
Feminin  : 22 kg, 24 kg, 26 kg, 29 kg, 32 kg, 36 kg, 40 kg, 44 kg, 48 kg, +48 kg. 

Copii (U-12)                       născuţi 2007/2008                      timp de luptă 2 min. 
Masculin:  27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg, +55 kg. 
Feminin:  26 kg, 29 kg, 32 kg, 36 kg, 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, +52 kg. 

Copii  (U-14)                      născuţi 2005/2006                  timp de luptă 3 min. 
Masculin :  30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg,+60 kg. 
Feminin :  29 kg, 32 kg, 36 kg, 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg,57 kg, +57 kg. 

Competitia oficiala la Sala Polivalenta pentru categoriile U-10 ; U-12 ; U-14    10:00 – 20:00. 
Cantar oficial la Sala Polivalenta pentru categoriile U-16; U-18; U-21              17:00 – 18:00. 

 

 

   Locul de desfasurare al         
            competitiei     
    
   Locul de desfasurare al 
          acreditarii                      

 

       

 

         Vineri 

 01 decembrie 2017 

 

     

       

         Sambata 

  02 decembrie 2017 
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Cântar de probă la Sala Polivalenta Bucuresti pentru categoriile U-16; U-18; U-21   06:30 -
07:00. 
Cantar oficial la Sala Polivalenta Bucuresti (se acorda maxim 1 kg. toleranta)             07:00 -08:00 

Juniori III (U-16)              născuţi 2003/2004                 timp de luptă 3 min. 
 Masculin : 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg,+73 kg. 

 Feminin : 32 kg, 36 kg, 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, +63 kg. 

Juniori II , Cadeţi (U-18) născuţi 2001/2002                timp de luptă 4 min. 
Masculin : 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, +90 kg. 

Feminin : 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg. 

Juniori I (U-21)  născuţi 1998/1999/2000                    timp de luptă 4 min. 
Masculin : 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

Feminin :   44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, 78 kg, +78 kg. 

Competiţia oficiala la Sala Polivalenta Bucuresti la categoriile U-16; U-18; U-21     10:00 – 20:00. 

 

 

 
Fiecare structura sportiva de judo participanta la festival poate inscrie in concurs la orice categorie 
de varsta si de greutate oricati sportivi doreste. 
Inscrierea sportivilor in concurs se va face prin e-mail (office@amjudo.ro) pana vineri 24 noiembrie 
2017. 
Dupa data de 24 noiembrie 2017 organizatorul  competitiei „Festivalul Romanesc de Judo editia 
2017” isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea in concurs a oricarei structuri sportive de judo. 

 

 

In cazul accidentarii sportivilor care concureaza la „Festivalul Romanesc de Judo editia 2017”, 

raspunderea asigurarii medicale a acestora cade exclusiv in sarcina structurilor sportive de judo  

care i-a inscris in competitie. 

Organizatorul  „Festivalul Romanesc de Judo editia 2017” este exonerat de orice raspundere in  

in acest sens. 

 

 
Organizatorul „Festivalul Romanesc de Judo editia 2017” va delega arbitrii de judo la acest concurs. 

Arbitrajul va fi in concordanta cu regulamentele de judo  IJF, EJU si FR Judo. 

 
 
  

 

 

 

         

 
        Duminica 
  03 decembrie 2017 

 

 

 

 

 

 
      Inscriere la     
         festival 

 

  
Asigurari in caz de 
      accidente  

 
       Arbitrajul 
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Câştigătorii locurilor I, II, III vor primi diplome, medalii personalizate si premii. 

Pentru fiecare categorie de vârstă se vor stabili clasamente pe structurile sportive de judo participante 
în urma punctajului acumulat. 
Punctaj:  locul I – 7 pct., locul ÎI – 5 pct., locul III – 3 pct., locul V- 1 pct. 

Structurile sportive de judo clasate pe locurile I, II si III vor primi cupe şi diplome. 

 

 

 

Conducătorii structurilor sportive, antrenorii de judo insistent sunt rugati ca înscrierea pe care o 

prezinta la acreditare să conţină si  C.N.P.-ul sportivilor. 

Competiţia se va desfăşura doar la individual, pe 4 suprafeţe de luptă, la categoriile de vârstă şi 

greutate valabile pentru anul competiţional 2018. 

Conducatorii structurilor sportive de judo si antrenorii care însotesc sportivii la „Festivalul 

Romanesc de Judo editia 2017” sunt răspunzători de comportamentul si protecţia acestora pe tot 

timpul competiţiei. 

Sportivii nu au voie să se cântărească goi. 

Baieții trebuie să poarte cel puțin lenjeria de corp (sort, chilot) iar fetele sort si/sau chilot si tricou 
si/sau sutien. 

Sunt permise 100 grame suplimentare peste limitele categoriei lor de greutate. 

 
Fax Asociaţia Municipală de Judo Bucureşti -   tel:  021 / 3164174 
E-mail : office@amjudo.ro  

Preşedinte AMJB d-l Dan Mirea –  mobil: 0788397223 

Vicepreşedinte AMJB d-l prof. Pintrijel Cristian – mobil: 0721279184 

 
 
   
 

 

Presedintele Asociatiei Municipale de Judo Bucuresti 
 

Dan Mirea 
 
 

        
 
        Premii 

 
      
       Informatii  
  importante pentru 
     participantii la           
        festival 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       Contacte 
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