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Criterii de selecție  
 

# Lot și/sau 

competiții 

Criterii de selectie  

1 Lot National 

Juniori 
Sportivii intra in selectie dupa desfasurarea CN. 
Selectia in judo este un proces continuu si se va efectua 
de cate ori este nevoie pentru a cuprinde in pregatire 
sportivii cei mai valorosi, care urmeaza sa intre in 
pregatire centralizata in loturile nationale 

Atat selectia initiala cat si selectia periodica vor fi 
evidentiate in planul de pregatire. 
Trebuie sa tinem seama pentru a face o etapizare corecta 

a procesului de selectie si pregatire de ritmul de crestere 

somatica si de dezvoltare psihomotrica. 

Aviz medical INMS 

La aceste probe se adauga rezultatele obtinute in 
competitiile interne si internationale, sustinerea 
parintilor, modului  in  care  raspunde  sportivul  la  
pregatirea  centralizata, situatia scolara. 

 

 

 

 

2 Lot national 

Tineret 
In loturile de tineret sunt selectionati in cea mai mare 

parte sportivi care au facut parte din loturile de juniori 
si au obtinut rezultate deosebite in competitiile interne 
si internationale de cadeti  juniori , tineret, evaluarea 
testarilor si normelor de control.  

   Aviz medical INMS 

 

 

 

 

 

3 Lot national 

Seniori 
In loturile de seniori sunt promovati sportivi din 

loturile de juniori si tineret care au obtinut rezultate 
deosebite pe plan international precum si sportivi 
naturalizati  cu sanse de a participa si obtine medalii la 
CM, CE de seniori, JE 

Aviz medical INMS 

 

 

 

 

 

4 Lot Olimpic  In lotul Olimpic de seniori sunt promovati sportivi 
din loturile de seniori , juniori si tineret care au obtinut 
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rezultate deosebite pe plan international cu sanse reale 
de calificare la JO si de a obtine o medalie.   

    Aviz medical INMS 

 

 

 

 

 

5 Participare la 

Campionate 

Balcanice 

La Campionatele Balcanice participa  din fondurile 

FRJ, cat si din fondurile cluburilor (sponsorilor) cate 

doi sportivi pe fiecare categorie de varsta si greutate. 

CD va aproba  participarea sportivilor care se 

pregatesc la LN , daca acestia sunt angrenati in 

participarea la alte competitii sau stagii de pregatire 

internationale vor putea participa , sportivii clasati pe 

locul 1 si 2 la CN pe categorii de varsta si greutate 
 

 

 

 

 

6 Participare la 

Campionate 

Europene 

Pentru a participa  la  Campionatele  Europene, 

antrenorii LN fac propunerile nominale catre Comitetul 

Director 

cu sportivii care considera ca trebuie sa participe la 

competitiile  care puncteaza in clasamentul mondial( 

IJF  World Ranking List) precum si la stagiile 

internationale de pregatire . 

CD va aproba  participarea sportivilor care se 

pregatesc la LN si sunt mai bine clasati in clasamentele 

mondiale si nationale(in categoria la care doreste sa 

participe) se tine cont de sportivii medaliati la CM, CE 

din anii precedenti ,de rezultatele obtinute la 

competitiile de pregatire anterioare, (locul ocupat, 

numar intalniri, numar meciuri castigate) 

           Antrenorul de lot national  poate nominaliza  

sportivi din lotul national care din diverse motive nu 

indeplinesc aceste criterii  din cauza unor accidentari. 

 Componentii LN care nu se incadreaza in 

criteriile din clasament si de pregatire iar bugetul 

FRJudo este insuficient pentru a sustine un numar mai 

mare de sportivi pentru a participa la aceste competitii 

iar CD le aproba participarea acestora pe cheltuiala 
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sponsorilor, a cluburilor. 

 
 

 

 

 

 

7 Participare la 

Campionate 

Mondiale 

Pentru a participa  la  Campionatele  Mondiale, 

antrenorii LN fac propunerile nominale catre Comitetul 

Director 

cu sportivii care considera ca trebuie sa participe la 

acasta competitie si  care au punctat in clasamentul 

mondial( IJF  World Ranking List) precum si au 

participat la stagiile internationale de pregatire . 

CD va aproba  participarea sportivilor care se 

pregatesc la LN si sunt mai bine clasati in clasamentele 

mondiale(in categoria la care doreste sa participe) se 

tine cont de sportivii medaliati la CM, CE din anii 

precedenti ,de rezultatele obtinute la competitiile de 

pregatire anterioare, (locul ocupat, numar intalniri, 

numar meciuri castigate) 

           Antrenorul de lot national  poate nominaliza  

sportivi din lotul national care din diverse motive nu 

indeplinesc aceste criterii  din cauza unor accidentari. 

 Componentii LN care nu se incadreaza in 

criteriile din clasament si de pregatire iar bugetul 

FRJudo este insuficient pentru a sustine un numar mai 

mare de sportivi pentru a participa la aceste competitii 

iar CD le aproba participarea acestora pe cheltuiala 

sponsorilor, a cluburilor. 
 

 

 

 

 

8 Participare la alte 

competiții 

internaționale 

oficiale 

Pentru a participa  la Competitiile Internationale( 

Grand Slam, Grand Prix, Continental Open, Cupe 

Europene), antrenorii LN fac propunerile nominale 

catre Comitetul Director cu sportivii care considera ca 

trebuie sa participe la competitiile  care puncteaza in 

clasamentul mondial( IJF  World Ranking List) si 

trebuie sa obtina puncte printr-o clasare cat mai buna, 

ce le permite calificarea pentru competitiile de obiectiv. 
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  La Competitiile Internationale participa  din 

fondurile FRJ, cat si din fondurile cluburilor 

(sponsorilor), CD va aproba  participarea sportivilor 

care se pregatesc la LN si sunt mai bine clasati in 

clasamentele mondiale si nationale(in categoria la care 

doreste sa participe) se tine cont de sportivii medaliati 

la CM, CE din anii precedenti ,de rezultatele obtinute la 

competitiile de pregatire anterioare, (locul ocupat, 

numar intalniri, numar meciuri castigate) 

            

 Componentii LN care nu se incadreaza in 

criteriile din clasament si de pregatire iar bugetul 

FRJudo este insuficient pentru a sustine un numar mai 

mare de sportivi pentru a participa la aceste competitii 

iar CD le aproba participarea acestora pe cheltuiala 

sponsorilor, a cluburilor. 

 Pe cheltuiala sponsorilor , a cluburilor pot 

participa la solicitarea acestora si alti sportivi care pot 

obtine rezultate multumitoare pentru moment dar cu 

sperante pentru viitor. 
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