
  

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 

 Urmare a pandemiei cauzate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, Uniunea 

Europeană de Judo a luat decizia limitării participării sportivilor la întrecerile continentale 

prin impunerea unor cote de ţară în funcţie de numărul de sportivi înscrişi la cupele 

continentale din anul competiţional 2019. Astfel ţării noastre i-au fost alocate 16 locuri 

pentru sportivi, 5 pentru oficiali, cu o suplimentare de până la maxim 25 de sportivi la 

competiţiile organizate în România. 

 Pentru participarea la competiţiile U.E.J. sunt necesare a fi îndeplinite următoarele 

condiţii: 

1. Sportivii să aibă card IJF valabil la data înregistrării în Judobase şi backnumber. 

2. Înscrierea judoka se va face pe e-mailul office@frjudo.ro sau prin fax 021/317 99 54 

până la data de 21.06.2021 

COSTUMELE DE JUDO (JUDOGI) 

Pentru a participa la Cupa Europeană, sportivii se vor prezenta obligatoriu cu 

costum de judo alb/albastru, cu centură neagră (unde este cazul) NUMAI cu modelul 

IJF APPROVED CU CHENAR ROŞU şi cu numele pe spate (Back Number). 

Pe costumele de judo trebuie în mod obligatoriu cusut un backnumber cu numele 

imprimat pe el şi spaţiu pentru sponsor, conform IJF. Acestea pot fi comandate prin 

intermediul FRJudo (consultaţi website https://www.frjudo.ro/utile/) sau direct prin 

intermediul IJF pe website-ul http://www.mybacknumber.com/. 

 

CAZARE, MASĂ, TESTE COVID 19, TAXA PARTICIPARE 

 Pentru validare şi a acces în unitatea oficială de cazare (joi sau vineri), sportivii şi 

stafful tehnic trebuie să prezinte două teste RT-PCR COVID-19 negative (efectuate la 

domiciliu) cu maxim 5 zile, respectiv 48 ore înainte de sosirea, urmând a li se efectua un al 

treilea test la sosire (obligatoriu), preţul fiind de 240 lei/test, suma ce trebuie a fi achitata 

către FRJudo. Unităţile de cazare disponibile sunt Rin Grand Hotel şi Novotel Bucharest 

City Center, preţul pentru cazare şi masă (minim 2 nopţi) fiind de 375 lei/zi/persoană şi 50 

lei taxa de participare/sportiv. 

 

PROPUNERILE DE PARTICIPARE DIN PARTEA CLUBURILOR SE POT 

FACE PÂNĂ LA DATA DE 21 IUNIE, iar lista finală aprobată va fi afişată în dată de 

28 iunie 2021. 
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