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1. Prezentare 

Etapa finala a Campionatului National de Judo Echipe intereuroregiuni Juniori III U-16 

Deva 14 – 15 Martie  2020 

2. Varsta 

Sportivii nascuti in anii   2005, 2006 

3. Categorii de greutate si durata meciurilor 

Feminin:    - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, + 70 kg 

Masculin:  - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg, + 81 kg 

 

Durata meciurilor: 3 minute  Golden score: fara limita 

4. Nationalitate 

Sportivii trebuie sa aiba cetatenia romana 

5. Responsabilitati 

FRJ are responsabilitatea sa verifice viza medicala.si anuala. 

Cluburile sunt responsabile pentru viza medicala si asigurarile medicale in caz de accidentari pentru sportivii lor. 

Cluburile sunt responsabile pentru atitudinea membrilor delegatiei. 

6. Inscrierea  

- Un sportiv poate fi înscris la o singură echipă. 

- În competiţie se admit maxim 2 sportivi de categorie la fiecare echipă. 

- Echipele vor fii alcatuite din sportivi legitimati la cluburile AFILIATE numai din euroregiunea 

respectiva Echipa poate fi alcatuita din minim 4 sportivi la 4 categorii de greutate.  

 Comisia tehnica a Euroregiunii impreuna cu antrenorii de la cluburi vor alcatui 

componenta echipei nr.1 (cea mai valoroasa din euroregiune), dupa care se vor forma alte 

echipe ale euroregiunii numerotate cu 2, 3 etc.sau denumite in functie de regiune(se lasa la 

latitudinea euroregiunii) in functie de cate echipe se doreste a se forma. 

 Pentru a da dreptul mai multor sportivi de a avea un numar mai mare de intalniri (meciuri), 

cluburile care nu au sportivi selectionati in echipele euroregiunii, pot participa cu o echipa 

formata din minim 4 sportivi. 

Costurile deplasarii (transport,cazare,masa) pentru sportivii componenti ai echipelor participante 

,vor fii suportate de cluburile la care sportivii sunt legitimati. 

NUMAI PENTRU SPORTIVII CARE NU AU PARTICIPAT LA CN Juniori III U16 , pentru fiecare 

sportiv validat numai pentru Concursul pe echipe, se percepe o taxa de 25 lei/sportiv de catre 

organizatori(pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de organizare). 

 

7. Validarea 

Validarea  echipelor se va face inaintea tragerii la sorti si a sedintei tehnice. 

8. Tragerea la sorti 

Tragerea la sorti se va face dupa validarea sportivilor, in seara dinaintea startului concursului. 
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9. Controlul greutatii (cantarul) 

-Numai al sportivilor care nu au facut cantarul  la CN individual juniori-III- U16 (vineri 13 

.03.2020) si a celor care doresc schimbarea categoriei de greutate -toleranta 1kg. 

 

- Controlul greutăţii se va face conform programului în ziua validării .Sportivii  trebuie sa poarte 

obligatoriu lenjerie intima in timpul cantaririi si o greutate de 100 gr in plus le va fi permisa.Sub 

nicio forma nu este permisa cantarirea fara imbracaminte.Toti antrenorii, conducatorii delegatiilor 

si sportivii trebuie sa elibereze camera de cantar inaintea inceperii Cantarului Oficial separat 

pentru feminin si masculin.Nu este permisa folosirea telefoanelor mobile cat si a aparatelor foto 

si video in camera de cantar 

- Fiecare sportiv trebuie să fie prezent la cântar, legitimându-se cu paşaportul sportiv si actul de 

identitate. 

- După cântarul oficial se vor stabili categoriile la care sportivii vor lupta. 

- Un sportiv are dreptul de a participa la categoria la care a fost cântărit şi la categoria imediat 

superioară, având posibilitatea de a reveni oricând la categoria iniţială.  

- Echipele sunt obligate să prezinte sportivi la minim 4 categorii de greutate.  

 

10. Echipamentul de concurs 

- Concursul se va desfăşura numai în kimono alb pentru prima echipa  strigata şi în kimono 

albastru sau alb cu centura adiţională albastră(rosie) pentru a doua echipa strigata. 

 

11. Formula de concurs 

- Concursul se va desfăşura în sistem turneu pana la 5 echipe sau cu dublu repesaj peste 5 

echipe .  

                      - In caz de egalitate intalnirea se va continua la Golden Score  

- Stabilirea rezultatului unei întâlniri: se declară învingătoare echipa care a adunat cele mai 

multe meciuri câştigate (diferenţa victorii-înfrângeri). 

    În caz de egalitate,( ex 3-3, ) se va efectua o tragere la sorţi, din categoriile care au 

avut competitori , în prezenţa delegaţilor echipelor implicate si vor lupta in Golden Score. 

- Stabilirea clasamentului  se face după următoarele criterii: 

 1) Numărul de victorii 

  2) În caz de egalitate de victorii, se ia in considerare diferenta numarul de meciuri 

castigate minus cele pierdute 

3) În caz de egalitate a diferentei de meciuri castigate,se ia in considerare diferenta de 

punctaveraj(numărul de puncte cumulate minus cele pierdute) 

4) În caz de egalitate, numărul de ippon-uri 

5) În caz de egalitate, victoria directă 

6) În caz de egalitate, se va efectua o tragere la sorţi, în prezenţa delegaţilor echipelor 

implicate pentru refacerea unei intalniri la una dintre categoriile de greutate la care ambele 

echipe au avut competitori. Echipa castigatoare va fi desemnata in urma disputarii meciului 

doar la Golden Score, unde primul  punct sau penalizare va incheia lupta 

Punctaje Ippon=10 puncte, Wazari=1 punct 
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12. Arbitraj 

Concursul va fi arbitrat de arbitri atestati FRJ. 

Conform regulamentului FIJ, sportivii  care isi pierd cunostinta (lesina) ca urmare a executarii unui tehnici de Shime Waza 

nu mai au dreptul de a continua competitia.  

Se va aplica regulamentul de arbitraj FIJ actual. 

13. Program 

Sambata , 14 Martie 2020 

Dupa 
premierea 

sportivilor la 
individual 

Inscrierea Echipelor si tragerea la sorti 

Sala  Sporturilor Deva 

Dupa 

premierea 

sportivilor la 
individual 

Cantarul : numai al sportivilor care nu au facut  la 
CN individual U-16 (vineri 13.03.2020) si a celor care 
doresc schimbarea categoriei de greutate- toleranta 

1kg. 

                   

 

Sala  Sporturilor Deva 

Duminica, 15 Martie 2020 

09:00 Start concurs pe 3 suprafete Sala  Sporturilor Deva 

14. Locul de desfasurare al competitiei 

Sala  Sporturilor Deva 

15. Diverse 

1. Liceul cu Program Sportiv Cetate Deva – 30 lei/persoana cazare 

 -contact: administrator Gabriela Cauba 0727 763 182 

 -doar in baza comenzii la mail: sportiv@lpscetatedeva.ro 

     Fax: 0254/235 520 

2. Pensiunea Maestro – 120 lei/persoana cazare + masa 

 -contact: 0722 260 051 

3. Pensiunea Diana – 45 lei/persoana cazare  

 -contact: 0254 231 483 

4. Pensiunea Olimpia - cazare 

 -contact : 0254 219 030  

5. Hotel Davos – 120 lei/persoana cazare+masa ( singel-180lei) 

 -contact : 0733 941 829 

6. Pensiunea Daddy 

 -contact: 0728 964 473 

7. Hotel SARMIS – 67 lei/persoana – camere duble 

- doar  in baza comenzii la mail: sarmis.deva@unita-turism.ro 

8. Motel President – 120lei/persoana – cazare+masa 

- contact : 0720 687 773 

 

Pentru servire a mesei : - Bistro Maia – 0799 162 628 

- Restaurant Mazami – 0720 850 534 – dupa ora 12:00 

 

Pentru alte informații – prof.  GÂRBOVAN Daniel 0723 638 924 
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