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IINNVVIITTAAȚȚIIEE  

  

CCUUPPAA  „„MMÁÁRRTTOONNFFFFII  JJÁÁNNOOSS””  VVLLĂĂHHIIŢŢAA    

- ediţia a XIV-a - 
 

 

Organizatori 

Şcoala Gimnazială  „Mártonffi János” Vlăhiţa, C.S.S. Miercurea – Ciuc, Primăria Orașului Vlăhița, 

Asociaţia Judeţeană de Judo Harghita, Direcţia pentru Tineret şi Sport Harghita 

 
 

Data și locul competiției 

 29 octombrie 2022 

 Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhiţa 

 Vlăhiţa,  str. Republicii nr. 22 

 

Categorii de vârstă și greutate 

 

U14 – 2009/2010 

 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 
 

U12 – 2011/2012 

 Masculin 26 kg,30 kg,34 kg,38 kg,42 kg,46 kg,50 kg,55 kg,60 kg,+60 kg 

 Feminin 24 kg,28 kg,32 kg,36 kg,40 kg,44 kg,48 kg,52 kg,57 kg,+57 kg 

 

U10 – 2013/2014 

 Masculin se stabileşte după cântarul oficial (max.4-5 sportivi /grup)  

 Feminin se stabileşte după cântarul oficial (max.4-5 sportivi /grup) 

 

U9 – 2015 

 Masculin se stabileşte după cântarul oficial (max.4-5 sportivi /grup)  

 Feminin se stabileşte după cântarul oficial (max.4-5 sportivi /grup) 
 

 



Program 

Vineri, 28 octombrie 2022 - Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhiţa 

                      - 14,00 – 19,30 - Cântar oficial * 

Sâmbătă, 29 octombrie 2022 - Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhiţa 

  - 7,30 – 9,00 – Cântar oficial pentru cluburile sosite în ziua competiției 

                        - 9,30            – START /ul competiției 

 

* Toleranța la cântar – 500 grame 

 

Regulament de arbitraj 

 conform Regulamentelor IJF/ FRJudo 

 

Înscriere 
 până la data de 27 octombrie 2022  respectând modelul de tabel prezentat mai jos. 

 e-mail la: martonffijudo@gmail.com ; bercidaniel@gmail.com 

 taxa de înscriere: 30 lei / sportiv 

 
DENUMIRE CLUB 

Nr.crt. Nume și prenume sportiv CNP 
Anul 

nașterii 
Greutate 

(kg) 

Acord de prelucrare 
a datelor cu caracter 

personal 

      

      

 
Un sportiv nu poate concura la două categorii de greutate sau vârstă!! 

 

Premiere 

 Câștigătorii locurilor I, II și III vor primi diplome și medalii.  

 În urma punctajului acumulat pe echipe, echipele clasate pe locurile I-V vor primi cupe şi 

diplome  

 

Cazare şi masă 

 Contra cost, la pensiuni din Vlăhiţa şi Miercurea - Ciuc 

 Persoana de contact : Daniel Albert, tel: 0744 – 626 – 575 

 

Responsabilități 

Profesorii, antrenorii, oficialii care însoțesc sportivii sunt răspunzători de comportamentul și 

protecția acestora pe tot timpul cât se află la competiție cât și la locurile de cazare. 

 Organizatorii nu pot fi făcuți responsabili pentru eventuale accidentări, furturi sau alte daune 

provocate pe durata competiției. 

 

ATENȚIE! 

Se vor respecta măsurile impuse de Ministerul Sănătății și DSP, pentru a preveni 

răspândirea virusului SARS -COV-2. 

 


