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1. Prezentare 

Etapa finala a Campionatului National de Judo echipe   U23 

Izvorani 25 – 26 noiembrie  2022 

1.1 Condiții specifice de participare Covid-19 
Toți participanții, indiferent dacă sunt concurenți sau personal, arbitri sau oficiali: 
• se recomanda sa poarte in sala ( loc aglomerat) o mască de protectie. Excepție fac sportivii pe tatami în timpul 
concursului și sportivi pe perioada încălzirii, purtarea  unei masti fiind la latitudinea lor ; 
 

2. Varsta 

Sportivii nascuti in anii 2000-  2007 

3. Categorii de greutate si durata meciurilor 

Feminin:    - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, + 70 kg 

Masculin:  - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg ,- 90 kg, + 90 kg  

 

Durata meciurilor: 4 minute  Golden score: fara limita 

4. Nationalitate 

Sportivii pot fi cetateni romani si straini. 

5. Responsabilitati 

FRJ are responsabilitatea sa verifice viza medicala eliberata de catre CABINETELE MEDICALE SPORTIVE  aplicata pe 

pasaportul sportive. 

Cluburile sunt responsabile pentru viza medicala si asigurarile medicale in caz de accidentari pentru sportivii lor. 

Cluburile sunt responsabile pentru atitudinea membrilor delegatiei inclusiv a parintilor. 

6. Inscrierea 

Inscrierea nominala trebuie făcuta cu 4 zile inainte de inceperea campionatului (cel tarziu pana la 

21.11.2022). 

Inscrierile se fac la numarul de fax 021 317 99 54 sau pe adresa de e-mail office@frjudo.ro. 

- Un sportiv poate fi înscris numai la o singură echipă. 

-O echipă poate împrumuta sportivi din ţară (din afara judetului fara taxa) şi străinătate (pentru care va 

achita taxa de împrumut conform cu taxele FRJ 2022), dar în întâlnirea dintre 2 echipe, nu poate 

folosi decat 2 sportivi împrumutaţi în componenţa echipei. Echipa este formata din sportivi 

apartinanad clubului ( in componenta echipei pot intra sportivi din judet,) Sunt valabile contractele de 

colaborare si dubla legitimare.Echipa poate fi alcatuita din minim 3 sportivi la 3 categorii de greutate. 

- Pentru sportivii straini imprumutaţi clubul este obligat să prezinte acordul de împrumut de la clubul 

la care activează .  

- Pentru sportivii împrumutaţi de la cluburile din România este valabilă cererea de împrumut, semnata 

de clubul la care este legitimat 

 

 

7. Validarea 

Validarea sportivilor se va face  inaintea tragerii la sorti si a sedintei tehnice .  

Pentru fiecare sportiv validat, organizatorul local  va percepe o taxa in valoare de 25 lei / sportiv. 
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8. Tragerea la sorti 

Tragerea la sorti se va face dupa validarea sportivilor, in seara dinaintea startului concursului. 

Echipele medaliate la ultima editie a Campionatului National vor fi separate. 

 

9. Controlul greutatii (cantarul) 

Controlul greutatii se va face in seara dinaintea concursului. Toti antrenorii, conducatorii delegatiilor si sportivii trebuie sa 

elibereze camera de cantar inaintea inceperii Cantarului Oficial, care va fi separat pentru feminin fata de masculin. Nu este 

permisa folosirea telefoanelor mobile, a aparatelor foto sau video in camera de cantar. Sportivii sunt rugati sa semneze pe 

lista de cantar doar in cazul in care au depasit  limitele categoriei. 

Intervalul orar pentru efectuarea cantarului este afisat in program. 

Fiecare sportiv trebuie sa fie prezent la cântar, legitimandu-se cu pasaportul sportiv si act de identitate. 

- Fiecare echipă poate să prezinte la cântar minimum un sportiv la fiecare categorie,maxim doi. 

Echipa poate fi alcatuita din minim 3 sportivi la 3 categorii de greutate. 

- Un sportiv are dreptul de a participa la categoria la care a fost cântărit, şi la categoria imediat 

superioară, având posibilitatea de a reveni oricând la categoria iniţială. 

10. Echipamentul de concurs 

Concursul se va desfasura OBLIGATORIU IN JUDOGI ALB pentru primul sportiv strigat si IN JUDOGI ALBASTRU 

pentru al doilea sportiv strigat. Fiecare sportiv trebuie să concureze cu judogi dupa ultimele reguli EJU   

11. Formula de concurs 

Concursul se va desfasura in sistemul cu dublu repesaj in cazul in care sunt mai mult de 5 echipe  si sistem turneu pana la 

5 echipe . 

- O echipa poate participa in concurs si cu sportivi la trei categorii de greutate. 

- In caz de egalitate intalnirea se va continua la Golden Score  

- Stabilirea rezultatului unei întâlniri: se declară învingătoare echipa care a adunat cele mai multe 

meciuri câştigate (diferenţa victorii-înfrângeri). 

În caz de egalitate,( ex 2-2, ) se va efectua o tragere la sorţi, din categoriile care au avut competitori , 

în prezenţa delegaţilor echipelor implicate si vor lupta in Golden Score. 

- Stabilirea clasamentului general la sistemul turneu se face după următoarele criterii: 

1) Numărul de victorii 

2) În caz de egalitate de victorii, se ia in considerare diferenta numarul de meciuri castigate minus cele 

pierdute 

3) În caz de egalitate a diferentei de meciuri castigate,se ia considerare diferenta de 

punctaveraj(numărul de puncte cumulate minus cele pierdute) 

4) În caz de egalitate, numărul de ippon-uri 

5) În caz de egalitate, victoria directă 

6) În caz de egalitate, se va efectua o tragere la sorţi, în prezenţa delegaţilor echipelor implicate pentru 

refacerea unei intalniri la una dintre categoriile de greutate la care ambele echipe au avut competitori. 

Echipa castigatoare va fi desemnata in urma disputarii meciului doar la Golden Score, unde primul  

punct sau penalizare va incheia lupta 

Punctaje Ippon=10 puncte, Wazari=1 punct 



Head Office Vienna1200 Vienna, Austria 

Wehlistrasse 29/1/111 

1200 Vienna, Austria 

 

Campionatul National Tineret-U23                       Izvorani 
Echipe Masculin & Feminin 25 – 26 noiembrie 2022 

12. Arbitraj 

Concursul va fi arbitrat de arbitri atestati FRJ. 

Se va aplica regulamentul de arbitraj FIJ actual. Pentru orice situatie neprevazuta in prezentul 

regulament se va aplica IJF SOR https://www.ijf.org/documents  

13. Control Anti-Doping 

In cazul solicitarii unui control anti-doping, fiecare sportiv invitat trebuie sa se prezinte personal 

insotit de medic /antrenor/parinte, sa se legitimeze cu cartea de identitate si declaratia de accept din 

partea parintilor privind recoltarea probelor doping pentru minori. 

14. Program 

Vineri ,25  noiembrie  2022 

16:00 – 18:00 Validarea documentelor echipe si Ne Waza U23 Sala Polivalenta COSR  Izvorani 

 Cantar neoficial 
Complexul Olimpic "Sydney 2000" 

com. Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov 

18,00-18,30 

Cantar official echipe 

Feminin:    - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, + 70 kg 

Masculin:  - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg ,- 90 kg, + 90 kg  

Sala Polivalenta COSR  Izvorani 

18:30 

 

Sedinta tehnica  

Tragerea la sorti 

Complexul Olimpic "Sydney 2000" 

com. Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov 

Sambata, 26 noiembrie  2022 

Feminin:    - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, + 70 kg                Masculin:  - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg ,- 90 kg, + 90 kg  

 

  10:00 

Start concurs pe 2 suprafete 

REUNIUNEA I –ELIMINATORII, REPESAJ 

REUNIUNEA II-FINALE –MEDALII 

PREMIEREA 

Sala Polivalenta COSR  Izvorani 

Complexul Olimpic "Sydney 2000" 

com. Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov 

17:00-17:30 

Cantar oficial pentru Ne waza     categoriile: 

Feminin:     - 52 kg, -63 kg, + 63 kg 

Masculin:   - 66 kg, -81 kg, + 81 kg   

Sala Polivalenta COSR  Izvorani 

Complexul Olimpic "Sydney 2000" 

com. Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov 

 

 

14. Ceremonia de premiere 

• Protocolul pentru ceremonia. 

Va fi organizat ca în trecut, in costum de judo alb 

15.Conditii la locul de desfasurare al competitiei, cazare si masa. 

-Izvorani – receptieizvorani@yahoo.com , Bira Florin  0740494970 

sau 

-Complex Sportiv National Nicolae Navasart Snagov-sat Izvorani 

Email: 

office@csnnavasart.roreceptie@csnnavasart.ro 

Popescu Adrian 0724 280 091 

https://www.ijf.org/documents
mailto:receptieizvorani@yahoo.com
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16. Tabel inscriere sportivi (MODEL) 

 

 

NUME ECHIPA: ………………………………………………………, MASCULIN/FEMININ 

 

Nr. 

Crt. 
Nume si prenume Data nasterii Categoria de greutate 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

*Este obligatorie completarea tabelului pentru inscrierea echipei. Toti sportivii vor fi inscrisi in 

programul de concurs electronic. Cei ce nu il vor completa in timp util nu vor putea participa 

deoarece nu vor figura in baza de date a softului de tragere la sorti si derulare a competitiei. 

 


