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TURNEUL INTERNATIONAL DE JUDO 

 

CUPA “TEMERARUL” – SIBIU, 2021 
-Editia   a XXVI-a- 

 
DATA:                    24-26 septembrie 2021 

   
LOCUL:                    Sala Sporturilor “TRANSILVANIA”  
 

CATEGORII:         U 11 (2011-2013); U 13 (2009-2010);  U 15 (2007-2008); cadeti (2004-2006); Juniori  + seniori  
                                 Echipe invitate: naţionale, regionale şi de club, din ţară şi străinatate 
  

 CONDITII           Cazare: - pentru delegaţiile străine:  masa + cazare (hotel) – 30 euro/zi/pers 

PARTICIPARE                  (pentru  9 persoane/echipa: masă, cazare şi transport local – gratis, pe baza  
                                                 de reciprocitate); maxim 5 echipe                            
                                              - pentru cluburile din ţară: cazare gratuita, pe baza de reciprocitate 
 
                                 Competitia se va desfasura conform Regulamentelor Federatiei Romane de Judo. 
 
                                 Un sportiv poate participa doar la o singura categorie de varsta si greutate. 
 
                                 Arbitraj: se va arbitra dupa Reguli de arbitraj ‘’New Rules 2018-2020’’, valabile de la 01.01.2018 si  
                                 Regulament FRJ. 
 

    Fiecare echipa trebuie sa isi asume responsabilitate pentru accidentari si asigurari de sanatate pe   
                                 perioada sederii in Romania. 
 

P R O G R A M: 
   
24.09.2021     Sosirea delegatiilor 

    14.00-18.00 - înregistrarea delegaţiilor   
    18.00  - şedinţa tehnică 

          16.00-18.00  - cântar official 
 U 11 si U 13 
 -masculin: 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50; 55; 60; +60 
 -feminin: 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52; 57; +57 

      U 15 
      -masculin: 34; 38; 42; 46; 50; 55; 60; 66; 73; +73 
      -feminin: 32; 36; 40; 44; 48; 52; 57; 63; +63 

  Juniori + seniori  :  
                                                        -masculin:  60; 66; 73; 81; 90; 100; +100 kg 
       -feminin:    48; 52; 57; 63; 70; 78; +78 kg 
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      Cadeti: 
  - masculin:  50; 55; 60; 66; 73; 81; 90; +90 kg 

                                                            - feminin     44; 48; 52; 57; 63; 70; +70 kg 
     
25.09.2021           09.00-09.30  - deschiderea oficială a competiţiei 
                               09.30-18,00  - începerea competiţiei pe 5 tatami, non stop  
 
 
26.09.2021           09:00-17:00 - 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 

27.09.2021            Plecarea delegatiilor. 
 
Competitia este inclusa in calendarul oficial al Federatiei Romane de Judo. 
 
Data limită de comunicare a listei de inscriere: 
 

15.09.2021, la adresa de mail:  temeraruljudo@gmail.com, conform listei - model de mai jos 

NR. 
CRT. 

NUMELE si PRENUMELE C.  N.  P. 
ANUL 

NASTERII 
GREUTATE 

(kg) 

     

     

 

Persoane de contact:  
 

Ionel Chioveanu, antrenor 00-40-744140616;   temeraruljudo@gmail.com 
 
Asociatia Clubul Sportiv Temerarul işi rezervă dreptul de a face unele modificări la actualul program in functie de 
problemele ivite pe parcurs.  
 

Taxa participare:   30 lei/sportiv 
 
Masuri ce trebuie respectate 
 
- În spațiul de desfășurare a competiției, purtarea măștii de protecție este obligatorie; 
 
- Persoanele nevaccinate (antrenori, insotitori) si sportivii obligatoriu vor prezenta teste antigen (rapid) Covid-19 
valabile cu 24 de ore înainte de începerea competiției; 
 
- Participanții la competiție vor respecta accesul și iesirea din sală, conform indicatoarelor plasate la locul de 
desfășurare a competiției; 
 
- În timpul competiției, în sală vor avea acces doar două categorii de vârstă și se vor respecta orele stabilite; 
 
- Accesul în tribuna salii este permis doar parintilor a caror copii concureaza la categoria lor de varsta pana la 
terminarea premierii, apoi sunt rugati sa paraseasca tribuna pentru a permite accesul celorlalti parinti a caror copii se 
încadreaza la urmatoarea categorie de varsta; 
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Accesul parintilor va fi facut în baza dovezii de vaccinare, a trecerii prin boala sau a unui test Covid valabil . 
 
- Participanții vor respecta regulile de igienă (folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, 
evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole personale între competitori, evitarea 
contactului fizic – strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului etc.); 
 
- Sportivii se vor prezenta la sala de desfășurare a competiției deja echipați. Fiecare sportiv/oficial de 
echipă va veni la sală cu rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesare; 
 
- Se vor evita formele tradiționale de salut înainte și după desfășurarea meciului, care presupun strângerea mâinilor 
între sportivi, antrenori, arbitri etc.; 
 
- Materialele sportive și suprafața de luptă (tatami) se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil – la cel 
mult 1 oră și jumătate; 
 
- Înainte de a intra pe tatami, precum și la ieșirea de pe spatiul de luptă, participanții își vor dezinfecta 
mâinile; 
 
- Se vor respecta prevederile Hotărârii CNSU nr. 54/05.08.2021 
 
- Informații DSP Sibiu – 0269 432 887 

  
 
 

                     PRESEDINTE,       ANTRENOR,   
                 
                   Marian Arimie                  Ionel  Chioveanu 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


