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1. Prezentare 

Cupa Romaniei de Judo Individual Seniori 

Poiana Brasov  25 – 26 iunie 2021 

1.1 Condiții specifice de participare Covid-19 
Toți participanții, indiferent dacă sunt concurenți sau personal, arbitri sau oficiali TREBUIE: 
• să prezinte la sosire certificat  (test rapid clarificari in subsolul regulamentului )  medical individual negativ  Covid-
19 realizat max. 48 ore înainte de sosire și o declarație individuală pe propria raspundere in care sa confirme lipsa 
simptomelor timp de cel puțin 14 zile (a se vedea anexa ). 
• sa poarte în permanență o mască. Excepție fac  sportivii pe tatami în timpul concursului unde este interzis și sportivi pe 
perioada încălzirii, purtarea  unei masti fiind la latitudinea lor ; 
• sa pastreze o distanța de 1,5 m în orice moment, cu excepția concurenților în timpul meciurilor și în timpul încălzirii cu UN 
PARTENER; 
• să se prezinte la măsurarea temperaturii fără contact de către organizator la sosire in locatia de desfasurare a 
evenimentului si la validare,  la spațiile de cazare, pe tot timpul concursului și în orice loc oficial al evenimentului, pentru a fi 
acceptat de toti cei acreditati. 
Dacă o persoană nu respectă condițiile de participare, nu va fi eligibilă să participe la eveniment. 
• Fiecare club sportiv trebuie să numească o persoană de contact COVID-19 care va fi prezentă în timpul evenimentului și 
va fi responsabil de orice probleme legate de Covid-19 pentru delegatia lor. 
Tot personalul cu responsabilitati specifice Covid-19 trebuie să cunoască reglementările în vigoare și măsurile specifice  
aplicate de catre organizatorul care gazduieste evenimentul. Aceștia trebuie să se asigure că personalul lor cunoaște bine 
reglementările si le urmează. 
 Măsuri generale 
• Nu trebuie să se utilizeze mănuși, cu excepția cazurilor particulare (de exemplu, leziuni cu sângerare). 
• Spălați-vă / igienizați-vă mâinile în mod regulat și mai ales dacă ați avut contact cu o persoană sau obiect . 
• Concurenții trebuie să spele și să dezinfecteze mâinile și picioarele în mod regulat, în special înainte de încălzire și 
intrarea în concurs. 
• Fără strângere de mână - folosiți coatele pentru a vă saluta sau salutati-va reciproc printr-o aplecare (Rei). 
• Purtați o mască (schimbați-o cel puțin de două ori pe zi). 
• În caz de efort fizic intens, este permisă scoaterea măștii. 
• Mențineți distanța socială cât mai mult posibil. 
• Dezinfectați telefonul mobil. 
• Folosiți propriul obiect de scris, nu îl împrumutați. 
• Fii singurul care folosește aceleași documente de hârtie, telefon mobil, sticlă de apă etc. 
• Dacă o persoană are simptome de COVID-19, notificați FRJudo sau echipa medicala. 
Locul competiției 
• T rebuie respectată o rutină generală de igienă respectând specificațiile măsurilor igienice COVID -19. 
• Tatami (concurs și încălzire) trebuie să fie: 
- curățat și dezinfectat complet înainte și după asamblare; 
- trebuie păstrat intact după ce a fost curățat până a fi folosit din nou a doua zi; 
• Toate persoanele prezente la locul competiției trebuie să poarte o mască, cu excepția cazurilor particulare.  
• Distanțarea socială trebuie respectată cu privire la plasarea personalului (sportiv, arbitraj, comisiile, personalul FRJ, 
supraveghetorii, arbitrii, serviciul medical,  etc). 
• Arbitrii trebuie să poarte, de asemenea, o mască cand oficiaza. 
• Personalul medical trebuie să poarte mereu o mască. 
• Concurenții și antrenorii vor accesa zona de competiție ca de obicei, în timp ce respectă distanțarea socială. 
• Antrenorul va fi responsabil cu obiectele personale ale concurentului. 
• Concurentul își va îndepărta masca chiar înainte de a intra pe tatami, și o va repune înapoi imediat după luptă . 

• Antrenorul trebuie să poarte o mască în zona competiției  

• In sala de competitie  au acces decat sportivul  care lupta si antrenorul acestuia  

Zona de încălzire 
• Este rezervat DOAR pentru sportivii care concurează în ziua competiției. 
• Fiecare sportiv poate veni cu un singur partener de încălzire. 
• Se va accepta un singur antrenor pe sexe și pe fiecare delegație (maxim unul pentru masculin si unul pentru feminin). 
• Un singur reprezentant medical pentru fiecare delegație va fi acceptat. 
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• NU ESTE PERMIS ACCESUL SPECTATORILOR SI PARINTILOR IN SALA DE COMPETITIE, SALILE DE INCALZIRE, 
ZONA DE INTRARE IN SALA DE COMPETITIE CHIAR DACA POSEDA TEST NEGATIV 
• Nu este permisă mancarea, cu excepția băuturilor îmbuteliate. 

2. Varsta 

Sportivii nascuti inainte de  2006 (inclusiv) 

3. Categorii de greutate si durata meciurilor 

Feminin:     - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, 78 kg, + 78 kg,  

Masculin:    - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg, - 90 kg, -100 kg, + 100 kg,  

 

Durata meciurilor: 4 minute  Golden score: fara limita 

4. Nationalitate 

Sportivii trebuie sa aiba cetatenia romana si sa fie eligibili pentru a face parte din Loturile Nationale. ( sportivul sa nu fie in 

clasamentul mondial pentru alta tara si daca este sa aiba acceptul de la  tara respectiva  pentru a reprezenta  Romania). 

5. Responsabilitati 

FRJ are responsabilitatea sa verifice viza medicala eliberata de catre cabinetele medicale sportive, testul rapid negativ  

efectuat in data de miercuri 23 iunie 2021 (maxim 48 ore inainte de validare) si declaratia medicala 

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 participa la o singură categorie de greutate. 

TOTI  SPORTIVII PARTICIPANTI TREBUIE SA FIE INSCRISI PENTRU ACEST CONCURS IN SISTEMUL DE 

INREGISTRARE ONLINE FRJ( ROUJUDO)  https://competitii.frjudo.ro/ . NUMAI DECAT DE UN SINGUR CLUB 

Termenul limita pentru inregistrarea ROUJUDO este Luni, 21 Iunie 2021. Pentru orice neclaritate in folosirea programului 

va rugam sa ne contactati in scris la adresa eduard.zgorcea@frjudo.ro sau la tel. 0772002335. 

PENTRU SPORTIVII CARE NU AU FOST INSCRISI PANA LA  DATA DE 21.06.2021,DATA LA CARE SISTEMUL DE 

INSCRIERE SE BLOCHEAZA AUTOMAT INSCRIEREA SE VA FACE NUMAI DUPA ACHITAREA UNEI PENALIZARI IN 

VALOARE DE 50 LEI / SPORTIV 

IMPORTANT Cluburile care inca nu au trimis solicitarea de inscriere in platforma online sunt rugate sa urmeze pasii de mai 

jos. Cu un e-mail pe adresa eduard.zgorcea@frjudo.ro se vor indica datele urmatoare: – nume club; – persoana 

responsabila RouJudo; – e-mail si numar de telefon.  

NOTA Un e-mail = un user/utilizator (nu poate fi folosita aceeasi adresa de e-mail pentru useri/utilizatori multipli). 

Numele/prenumele si localitatea de nastere nu se vor introduce in totalitate cu majuscule ci doar litera de inceput la fiecare 

dintre ele si fara diacritice. Structurile afiliate ce nu au utilizat linkul in primele 24 de ore de cand au primit e-mailul de 

conectarea pe platforma vor trebui sa acceseze printr-un click butonul resetare parola (in pagina principala click pe “V-ati 

uitat parola?“).  

Pentru o mai buna intelegere a modului de operare in sistemului online RouJudo va rugam sa urmariti tutorialul video din 

linkul acesta  

https://www.youtube.com/watch?v=-tiweTmcFcY&feature=emb_title 

7. Validarea 

Validarea sportivilor se va face la intrarea in hotel inaintea tragerii la sorti si a sedintei tehnice . TOTI MEMBRI 

DELEGATIILOR (SPORTIVII, ANTRENORI, ETC.), ARBITRI, TREBUIE SA SE PREZINTE PERSONAL LA VALIDARE  
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cu testul PCR, declaratia medicala, pasaportul sportiv numai pentru sportivi, actul de identitate, pentru a i se verifica 

temperatura si a primi acreditarea pentru accesul la competitie. 

 

8. Tragerea la sorti 

Tragerea la sorti se va face dupa validarea sportivilor, in seara dinaintea startului concursului. 

Medaliatii ultimei editii a Campionatului National vor fi separati alaturi de sportivii componenti ai loturilor nationale. 

• Se va asigura transmisia video live si de asemenea va fi disponibila pe site-ul oficial al FRJ. 
- Camera trebuie să fie suficient de mare pentru a respecta distanțarea socială, scaunele trebuie amplasate la 1 .5 m între 
ele; 
- Se va accepta un singur antrenor  pe fiecare delegație (maxim 1 masculin și un antrenor feminin pe delegație);  
- Numai personalul FRJ  este autorizat să participe la tragerea la sorți; 
- Nu vor fi invitați  

9. Controlul greutatii (cantarul) 

Controlul greutatii se va face in seara dinaintea concursului. Toti antrenorii, conducatorii delegatiilor si sportivii trebuie sa 

elibereze camera de cantar inaintea inceperii Cantarului Oficial, care va fi separat pentru feminin fata de masculin. Nu este 

permisa folosirea telefoanelor mobile, a aparatelor foto sau video in camera de cantar. Sportivii sunt rugati sa semneze pe 

lista de cantar doar in cazul in care au depasit  limitele categoriei. 

Intervalul orar pentru efectuarea cantarului este afisat in program. 

Fiecare sportiv trebuie sa fie prezent la cântar, legitimandu-se cu pasaportul sportiv si act de identitate. 

• În ceea ce privește cântărirea, oficială sau neoficială, cântarul va fi dezinfectat cu un 
produs adecvat înainte de cântărirea fiecărui sportiv. 
• Concurenții trebuie să-și dezinfecteze mâinile și picioarele înainte de cântărire. 
• Sportivii trebuie să fie desculti..  
• Alinierea sportivilor pentru cântărire trebuie respectată, distanțarea socială (cel puțin 1,5 m între persoane). 

10. Echipamentul de concurs 

Concursul se va desfasura OBLIGATORIU IN JUDOGI ALB pentru primul sportiv strigat si IN JUDOGI ALBASTRU 

pentru al doilea sportiv strigat. Fiecare sportiv trebuie să concureze cu judogi dupa ultimele reguli EJU / IJF 

 DATORITA SITUATIEI  CREATE DE PANDEMIE SPORTIVILOR LE ESTE INTERSIZ CA CENTURA COLORATA SA 

FIE TRANSFERATA DE LA UN SPORTIV LA ALTUL. SPORTIVII CARE NU AU COSTUM DE JUDO ALB SI 

ALBASTRU, CEILALTI SPORTIVII OBLIGATORIU TREBUIE SA SE PREZINTE DE ACASA CU CENTURA 

ROSIE(ALBASTRA) SI ALBA. ORGANIZATORII NU VOR AVEA CENTURI DE REZERVA, FIECARE SPORTIV ESTE 

RESPONSABIL PENTRU CENTURILE SALE. 

 

11. Formula de concurs 

Concursul se va desfasura in sistemul cu dublu repesaj in cazul in care sunt mai mult de 5 sportivi pe categorie de greutate 

si sistem turneu pana la 5 sportivi pe categorie de greutate. 

12. Arbitraj 

Concursul va fi arbitrat de arbitri atestati FRJ. 

Se va aplica regulamentul de arbitraj FIJ actual. 

13. Control Anti-Doping 

In cazul solicitarii unui control anti-doping, fiecare sportiv invitat trebuie sa se prezinte personal insotit de medic 

/antrenor/parinte, sa se legitimeze cu cartea de identitate si declaratia de accept din partea parintilor privind recoltarea 

probelor doping pentru minori. 
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14. Program 

Vineri, 25 iunie 2021 

11:00 – 17:45 Validarea documentelor Hotel Piatra Mare 

16:00 – 18:00 Cantar neoficial Hotel Piatra Mare 

18:00 – 19:00 

Cantar oficial pentru categoriile: 
Feminin: -48kg, -52 kg, -57kg, -63 kg ,- 70 kg, -78 

kg , + 78 kg 

Masculin: -60 kg, -66 kg, -73kg, - 81 kg, - 90 kg, -

100 kg, +100 kg 

Hotel Piatra Mare 

19:30 Sedinta tehnica si tragerea la sorti Hotel Piatra Mare 

Sambata, 26 iunie 2021 

Feminin  -48kg, -52 kg, -57kg, -63 kg, - 70 kg, -78 kg, + 78 kg                                                 

 Masculin  -60 kg, -66 kg, -73kg,  -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

09:00 Start concurs pe 2 suprafete Sala NATO – Hotel Piatra Mare 

17:00-17:30 Cantar official Ne Waza seniori Hotel Piatra Mare 

Duminica, 27 iunie 2021 

09:00 Start concurs pe 2 suprafete Sala NATO – Hotel Piatra Mare 

14. Ceremonia de premiere 

• Protocolul pentru ceremonia de premiere trebuie să țină seama de distanțarea socială. 

• Va fi organizat ca în trecut, in costum de judo alb, cu excepția acordării medaliei. Sportivii isi vor pune singuri medaliile în 

jurul gâtului; medaliile vor fi prezentate pe o pernă. Vor continua în același mod pentru alte posibile recompense (diplome, 

tricouri.). 

• Niciun contact fizic, nici o strângere de mână, numai salutul din judo permis (Ritsurei). 

• Toate VIP-urile și gazdele implicate trebuie să poarte măști. 

• Doar sportivii vor urca pe podium fără mască. 

• VIP-urile și gazdele trebuie să pastreze dinstanta fizica de 1,5 m. 

15.Conditii la locul de desfasurare al competitiei, cazare si masa 

Din cauza situatiei medicale generate de pandemia COVID-19, toti participantii la aceasta competitie sunt obligati  sa fie 

cantonati in aceeasi  locatie SI NU VOR AVEA VOIE SA O PARASEASCA PE PERIOADA COMPETITIEI.   

Obligatoriu se vor caza si vor lua masa doar la hotelul Piatra Mare din Poiana Brasov, dupa c um urmeaza  

Se intra cu cina din 25 iunie 2021 si  iesirea cu micul dejun din 27 iunie 2021 cost  (cazare+masa)  perioada in 

camera dubla(tripla) 280. lei /pers/perioada 

   In camera single 400  lei /pers/perioada 

Cost masa pranz in afara perioadei  30 lei/pers 

Instrucțiunile hotelului trebuie să fie urmate de toată lumea. 

 

Fiecare membru al delegației trebuie să gestioneze individual bagajele de la părăsirea mijlocului de transport spre camera 

lor de hotel, atât la sosire, cât și la plecare. 

 

Sa păstreze masca în orice moment când se afla în spațiile publice ale unității hoteliere, cu excepția meselor care sunt 

luate în spații publice ale unității hoteliere. 



Head Office Vienna1200 Vienna, Austria 

Wehlistrasse 29/1/111 

1200 Vienna, Austria 

 

Cupa Romaniei Seniori                                       Poiana Brasov 
Individual Masculin & Feminin 25 – 26 iunie 2021 

 Sa evite pe cât posibil stationarea in toate spațiile publice din interiorul hotelului ori de câte ori nu este necesar. 

In functie de evolutia pandemiei de coronavirus si a masurilor ce se pot lua de catre factorii guvernamentali si 

locali competitia se poate anula. 

Rezervari Hotel Piatra Mare – MARINA TIU  tel: 0720693236, adresa email: office@piatramare.ro 

 

PERSOANELE PARTICIPANTE OBLIGATORIU TREBUIE SA PREZINTE UN CERTIFICAT MEDICAL COVID 

INDIVIDUL( CATE UNUL PENTRU FIECARE) CARE SA CONTINA ANTETUL UNITATII SANITARE , NR 

INREGISTRARE,  CODUL QR/ NR LOTULUI PROBEI, MODUL DE RECOLTARE, DATA RECOLTARII SI ORA , 

REZULTATUL, PARAFA MEDICULUI 

 

 

.  

 

mailto:office@piatramare.ro

