
 

 

 

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV BRONX POWERLIFTING CLUB BACĂU 

Str. Chimiei, nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 16, Bacău, jud. Bacău 

Contact: 0749336424/0759021146, cs.bronxbacau@yahoo.com 

 

Competiția Internațională ,,Judo fără bariere”  

Ediția I, Bacău 

 

Data: 3-5 decembrie 2021 

Locul: Sala de Atletism Bacău, 3 tatami 

Categorii:  

U 13 (2009-2010) 

masculin: 26 kg; 30 kg; 34 kg; 38 kg; 42 kg; 46 kg; 50 kg; 55 kg; 60 kg; +60kg;  

feminin: 28 kg; 32 kg; 36 kg; 40 kg; 44 kg; 48 kg; 52 kg; 57 kg; +57 kg.  

Durata meciurilor: 2 minute. 

Golden score: 1 minut. 

U 15 (2007-2008) 

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. 

Durata meciurilor: 3 minute. 

Golden score: 2 minute. 

Condiții de participare: 

1. Înscrierea participanților se va face la adresa de email cs.bronxbacau@yahoo.com până la data de 

30.11.2021, conform tabelului: 

Nr. crt. Nume și prenume CNP Anul nașterii Greutate (kg) Acord de prelucrare 

a datelor cu caracter 

personal, inclusiv 

foto-video 

      

Persoana de contact: Zodian Daniel-Nicolae, antrenor (0749336424). 
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2. Se va achita o taxă de participare în valoare de 50 RON, în contul ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV 

BRONX POWERLIFTING CLUB BACĂU: RO52BTRLRONCRT0606980101, deschis la Banca 

Transilvania, pentru fiecare sportiv înscris; dovezile de plată se vor trimite pe adresa de email 

cs.bronxbacau@yahoo.com centralizat, de către club, odată cu înscrierea participanților. În cazuri  

excepționale, plata se va face odată cu validarea sportivului. În lipsa prezentării dovezilor de plată, 

sportivii nu vor putea participa la competiție.  

Validarea și programarea pentru cântar (dată, oră) se face până pe data de 02.12.2021. 

 

3. Cazarea și masa vor fi asigurate contra cost, astfel: cazarea, la Hotel Decebal, iar masa, la Lake 

House/La Strada Food & More/Berăria cu Noroc.  

Mai multe detalii sunt disponibile la numărul de telefon 0759021146. Plățile se vor face exclusiv prin 

virament bancar, în contul BIASPORT CENTER SRL: RO32CARP004001210871RO01, deschis la 

Patria Bank. 

Pentru grupurile din afara țării, se acordă cazare și masă gratuite pentru primele 6 persoane. 

Restul vor achita câte 65 lei/persoană pentru cazare și 65 lei/persoană pentru masă. Camerele vor fi 

de 2 sau 3 persoane. 

 

4. Se vor respecta măsurile impuse de Ministerul Sănătății și DSP, pentru a preveni răspândirea virusului 

SARS-CoV-2. Pentru a fi admiși în spațiul de desfășurare a competiției, participanții vor avea asupra lor 

actul de identitate, legitimația de sportiv vizată și testul PCR efectuat cu maximum 48 h înainte de sosire 

confirmat negativ, OBLIGATORIU în format tipărit.  

 

5. Fiecare 6 sportivi vor fi însoțiți de un antrenor. NU ESTE PERMIS ACCESUL PĂRINȚILOR ȘI 

AL ÎNSOȚITORILOR ÎN SALA DE CONCURS. Se va face transmisia live a competiției pe Internet, 

dar și la următoarele locații: Berăria cu Noroc, Hotel Decebal, Lake House, spațiile de cazare unde 

vor sta participanții. 

 

6. Competiția se va desfășura conform Regulamentelor Federației Române de Judo.  

  

7. Un sportiv poate participa doar la o singură categorie de vârstă și greutate.  

 

 



 

 

 

 

Mențiuni:  

1. Competiția se va desfășura fără public, pentru a limita riscurile de răspândire a virusului SARS-CoV-2. 

Se va face transmisia live a acesteia pe Internet, dar și la următoarele locații: Berăria cu Noroc, Hotel 

Decebal, Lake House, spațiile de cazare unde vor sta participanții. 

 

Program: 

03.12.2021  18:00 Cântar și validare U13 

 

04.12.2021  07:00 - 08:00 Cântar și validare persoane care ajung în ziua competiției, 

obligatoriu cu programare 

09:00-15:00 Categoria de vârstă U13 

15:45 – 16:00 Deschiderea oficială a competiției 

   16:00-18:00 Finale (premierea participanților se va face după fiecare finală) 

   18:00 Cântar și validare U15 

 

05.12.2021  07:00 - 08:00 Cântar și validare persoane care ajung în ziua competiției, 

obligatoriu cu programare  

09:00-15:00 Categoria de vârstă U15 

   16:00-18:00 Finale (premierea participanților se va face după fiecare finală) 

 

Premiere: 

PENTRU LOCURILE I ALE FIECĂREI CATEGORII, SE VOR ACORDA PREMII ÎN BANI, ÎN 

VALOARE DE 200 RON, PLUS TRICOURI PERSONALIZATE CU SIGLELE CONSILIULUI 

JUDEȚEAN BACĂU ȘI CLUBULUI SPORTIV BRONX POWERLIFTING CLUB BACĂU, 

PRODUSE DE #COLORESCU. 

Toți câștigătorii vor primi: medalii, diplome și produse de la sponsorii noștri. 

 

Măsuri ce trebuie respectate: 

1. În spațiul de desfășurare a competiției, purtarea măștii este obligatorie. 

 

 



 

 

 

 

2. 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.). 

 

3.  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. 

 

4. 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. 

 

5. Se vor respecta prevederile Hotărârii CNSU nr. 54/05.08.2021. 

 

Se va consulta obligatoriu REGULAMENTUL COMPETIȚIEI INTERNAȚIONALE ,,JUDO 

FĂRĂ BARIERE” EDIȚIA I BACĂU. 

 

Asociatia Club Sportiv Bronx Powerlifting Club îşi rezervă dreptul de a face unele modificări la 

actualul program, în functie de problemele ivite pe parcurs. 

 

 

 

Președinte ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV BRONX  

POWERLIFTING CLUB BACĂU, 

Gabriela Iftimescu 

 

 

 

 

 


