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1. Prezentare  

Competiție internațională de Judo U 13 (2009-2010) și U 15 (2007-2008) 

Sala de Atletism Bacău, 3-5 decembrie 2021 

 

2. Condiții specifice de participare Covid-19 

Toți participanții, atât concurenții, cât și personalul, arbitrii și oficialii, trebuie: 

• să prezinte la sosire un test Covid-19 confirmat negativ, obligatoriu în format tipărit, realizat cu 

maximum 48 h înainte de sosire, și o declarație individuală pe propria răspundere în care să confirme 

lipsa simptomelor în ultimele 14 zile; 

• să poarte în permanență mască; excepție fac sportivii pe tatami în timpul încălzirii și 

concursului, unde este interzis accesul altor persoane cu excepția arbitrilor; 

• să păstreze o distanță 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 de către organizator la sosire în locația de desfășurare a 

evenimentului și la validare, la spațiile de cazare, pe tot timpul concursului și în orice loc oficial al 

evenimentului. 

Dacă o persoană nu respectă condițiile de participare, nu va fi eligibilă să participe la 

eveniment. 

Măsuri generale: 

• Nu trebuie să se utilizeze mănuși, cu excepția cazurilor particulare (de exemplu, leziuni cu 

sângerare). 

• Concurenții trebuie să-și dezinfecteze mâinile și picioarele în mod regulat, în special înainte de 

încălzire și la intrarea în concurs. 

• Concurenții vor purta masca, care poate fi scoasă în caz de efort fizic intens. 

• Se va menține distanța socială cât mai mult posibil. 

• Nu se vor utiliza aceleași documente de hârtie, telefon mobil, sticlă de apă etc. de către mai 

multe persoane. 

• Dacă o persoană are simptome de COVID-19, va notifica echipa medicală. 

Locul competiției:  

• Tatami (concurs și încălzire) va fi curățat și dezinfectat periodic. 

• Toate persoanele prezente la locul competiției vor purta mască, cu excepția cazurilor particulare. 

• În ceea ce privește plasarea personalului (sportiv, arbitraj, comisiile, personalul FRJ, 

supraveghetorii, arbitrii, serviciul medical etc), vor fi respectate regulile de distanțare fizică. 



 

 

• NU ESTE PERMIS ACCESUL SPECTATORILOR ÎN SALA DE COMPETIȚIE. 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. 

• INTRAREA LA SALA DE ATLETISM SE FACE NUMAI ÎN BAZA LEGITIMAȚIEI DE 

CONCURS ELIBERATĂ LA VALIDARE. 

 

3. Categorii de greutate și durata meciurilor 

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. 

 

4. Responsabilități ale Clubului Sportiv Bronx Powerlifting Club Bacău 

Clubului Sportiv Bronx Powerlifting Club Bacău are responsabilitatea de a verifica viza medicală 

eliberată de către cabinetele medicale sportive, testul rapid negativ efectuat cu maxim 48 ore înainte de 

validare, OBLIGATORIU în format tipărit și declarația medicală. 

Cluburile participante sunt responsabile pentru viza medicală și asigurările medicale în caz de 

accidentări pentru sportivii lor. 

 

5. Înscrierea participanților 

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

30.12.2021, conform tabelului de mai jos: 

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

datelor cu caracter 

personal, inclusiv foto-

video 

      

mailto:cs.bronxbacau@yahoo.com


 

 

Persoana de contact: Zodian Daniel-Nicolae, antrenor (0749336424). 

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. 

 

6. Calendarul competițional 

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) 

 

7. Validarea 

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

Membrii delegațiilor (sportivii, antrenori etc.), arbitrii și directorii de concurs trebuie să se 

prezinte personal la validare cu testul rapid OBLIGATORIU în format tipărit, declarația medicală și 

legitimația de sportiv (pentru concurenți), actul de identitate, pentru a li se verifica temperatura și a primi 

acreditarea pentru accesul la competiție. Se vor respecta toate normele epidemiologice. 

 

8. Tragerea la sorți 

Tragerea la sorți se va face după validarea sportivilor, în seara precedentă participării la 

competiție. 
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Se va accepta un singur antrenor la 6 sportivi. 

Nu vor fi invitați. 

 

9. Cântarul 

Controlul greutății se va face în seara dinaintea concursului sau în dimineața competiției, cu 

programare. Toți antrenorii și sportivii trebuie să elibereze camera de cântar înaintea începerii Cântarului 

Oficial, care va fi separat pentru feminin și pentru masculin. Nu este permisă folosirea telefoanelor 

mobile, a aparatelor foto sau video în camera de cântar. Sportivii sunt rugați să semneze pe lista de cântar 

doar în cazul în care au depășit limitele categoriei. 

Intervalul orar pentru efectuarea cântarului este afișat în program. 

 

10. Echipamentul de concurs 

Concursul se va desfășura în judogi alb pentru primul sportiv strigat și în judogi albastru sau alb 

cu centura adițională albastră (roșie) pentru al doilea sportiv strigat. 

 

11. Formula de concurs 

Concursul se va desfășura în sistemul cu dublu repesaj în cazul în care sunt mai mult de 5 sportivi 

pe categorie de greutate și sistem turneu pănă la 5 sportivi pe categorie de greutate. 

Competiția se va desfășura pe 3 spații de luptă, A și C masculin, B feminin. 

 

12. Arbitraj 

Concursul va fi arbitrat de arbitri atestați FRJ. 

Se aplică regulamentul FIJ completat cu regulamentul propus de către CCAntrenori. 

Pentru U13:  

Sunt premise tehnicile din Osae Komi Waza. Este interzisă aplicarea lui Kansetsu Waza și Shime 

Waza. 

Prima dată, se avertizează, iar a doua oară, se penalizează cu hansoku-make. 

Punctajele vor fi: ippon (osae-komi 20 secunde), wazari (osae-komi 5-19 secunde) 

Penalizările vor fi: 

• Shido pentru priza pe interiorul mânecii. Nu se dă Matte, ci Sonomama – Shido – Yoshi; 

• Shido pentru părăsirea voită a spaţiului de luptă (nu si pentru osae-komi); 

• Shido pentru ridicarea de la lupta la sol și refuzul de a continua lupta (mai mult de 5 secunde); nu 

se acordă Matte dacă unul sau sau ambii competitori stau mai puţin de 5 secunde în picioare; 



 

 

• Shido pentru Do-Jime (foarfecă cu strângere în jurul gâtului, trunchiului, cu intenţie de 

finalizare); 

• Hansoku-Make pentru Daki-Age (ridicarea adversarului pentru a-l proiecta pe saltea); 

• nu se acordă Matte pentru ridicarea în picioare din diferite situaţii în care cel care execută Shime-

Waza încă mai are contact cu salteaua și poate continua acțiunea (dacă un sportiv îşi ridică adversarul de 

la sol pentru a întrerupe lupta, în timp ce acesta execută o tehnică de Shime-Waza, atunci sportivul în 

cauză primeşte Shido); 

• în situația în care nu există progres evident, se acordă Matte și lupta se reia din poziția inițială de 

Ne Waza; 

• în cazul în care nu există progres din motivul obstrucționării adversarului, acesta se penalizează 

cu shido, la fel și în cazul obstrucționării reciproce, când ambii concurenți se penalizează; 

• în situația în care un sportiv se află pe burtă, se apără și nu există progres, se acordă Matte, nu se 

penalizează, se reia lupta din poziția inițială de Nage Waza. dar, dacă situația se repetă de trei ori 

consecutiv,  sportivul care se afla pe burtă și se apără primește Shido; 

• dacă în Golden Score nu sunt punctaje sau penalizări pentru desemnarea învingătorului, atunci, la 

sfârșitul meciului, câștigător este sportivul care are un număr mai mic de penalizări; 

• dacă pe tabela de marcaj este egalitate perfectă, atunci se consultă arbitrul cu judecătorii și se 

stabilește învingătorul conform regulii majorității de trei. 

Pentru U15: 

Sunt permise toate tehnicile valabile conform regulamentului de arbitraj FIJ și FRJ. 

Punctajele vor fi: ippon (osae-komi 20 secunde), wazari (osae-komi 5-19 secunde). 

Penalizările vor fi: 

• Shido pentru priza pe interiorul mânecii; nu se dă Matte, ci Sonomama – Shido – Yoshi; 

• Shido pentru părăsirea voită a spaţiului de luptă (nu si pentru osae-komi); 

• Shido pentru ridicarea de la lupta la sol şi refuzul de a continua lupta (mai mult de 5 secunde); nu 

se acordă Matte dacă unul sau sau ambii competitori stau mai puţin de 5 secunde în picioare; 

• Shido pentru Do-Jime (foarfecă cu strângere în jurul gâtului, trunchiului, cu intenţie de 

finalizare); 

• Hansoku-Make pentru Daki-Age (ridicarea adversarului pentru a-l proiecta pe saltea); 

• nu se acordă Matte pentru ridicarea în picioare din diferite situaţii unde cel care executa Shime-

Waza sau kansetsu-waza încă mai are contact cu salteaua și poate continua acțiunea (dacă un sportiv îşi 

ridică adversarul de la sol pentru a întrerupe lupta, în timp ce acesta execută o tehnică de Shime-Waza, 

Kansetsu Waza atunci sportivul în cauză primeşte Shido); 



 

 

• în situația în care nu există progres evident, se acordă Matte și lupta se reia din poziția inițială de 

Ne Waza; 

• în cazul în care nu există progres din motivul obstrucționării adversarului, acesta se penalizează 

cu shido , la fel și în cazul obstrucționării reciproce, când ambii sportivii se vor penaliza cu shido; 

• în situația în care un sportiv se află pe burtă, se apără si nu există progres, se acordă Matte, nu se 

penalizează, se reia lupta din poziția inițiala de Nage Waza, dar dacă situația se repetă de trei ori 

consecutiv, sportivul care se află pe burtă și se apără primește shido; 

• dacă în Golden Score nu sunt punctaje sau penalizări pentru desemnarea învingătorului, atunci, la 

sfârșitul meciului, câștigător este sportivul care are un număr mai mic de penalizări. 

• dacă pe tabela de marcaj este egalitate perfectă, atunci se consultă arbitrul cu judecătorii și se 

stabilește învingătorul conform regulii majorității de trei. 

 

13. Premii 

Se vor acorda: medalii, diplome și produse de la sponsorii noștri, iar, 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. 

 

14. Condiții la locul de desfășurare a competiției, cazare și masă 

În sala de concurs, se va permite accesul unui antrenor la 6 sportivi. 

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. 

 

PERSOANA DE CONTACT: ZODIAN DANIEL-NICOLAE, 0749336424. 

 

 

 


