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Campionatul Național de Karate
Interstiluri – 2017  

copii ( 8-9 ani,10-11 ani), minicadeți, U21

INVITAȚIE
Campionatul  Național  de  Karate  Interstiluri,  pentru  copii  (8-9  ani  si  10-11 ani),

minicadeți și U21(tineret) este un eveniment așteptat cu mult interes de către sportivi și
antrenori,  și  nu  în  ultimul  rând de  către  spectatori,  având  în  vedere  faptul  că  aici  se
întâlnesc cei mai buni karateka.  

Acest  eveniment  sportiv este  unul  din criteriile  de selecție   în vederea alcătuirii
lotului  național,  pentru  participarea  la  Campionatul  European  ediția  2018,  deci  sunt
asteptați să se înscrie cei mai valorosi sportivi, în speță  primii șase pe fiecare categorie din
fiecare comisie a Federației Române de Karate. 

În speranța că numărul participanţilor la acest eveniment va fi cât mai mare, urăm
succes tuturor concurenților, și fie ca cei mai buni să câștige.

Octavian Amzulescu
Președinte Federația Română de Karate

Cătălin Vladuț
Președinte Comisia Centrală de Organizare Competiții
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PROGRAM

1. Scopul  competiției: promovarea  karate-ului  și criteriu  de  selecție  pentru
sportivii participanți în vederea alcătuirii lotului care va participa la campionatele
europene in anul 2018

2. Locul de desfășurare: Sala Polivalenta – COSR Izvorani
3. Organizatori: Comisia Centrală de Competiții – F.R. Karate
4. Data competiției: 25.11.2017
5. Programul competiției:
6.

Vineri  24.11.2017 

-  Ora 19.00 – 20.00  - înregistrarea , verificarea legitimațiilor și a vizelor  
                                        medicale
                                      - efectuarea cântarului, pe cluburi, în ordinea înscrierii
                                      - cântarul este probă eliminatorie: în cazul în care un 
                                        sportiv nu are greutatea pentru care a fost înscris, 
                                        acesta va fi elimnat din concurs

Sambătă 25.11.2017 

- Ora 08.00 – 09.00  - înregistrarea , verificarea legitimațiilor și a vizelor  
                                       medicale
                                      - efectuarea cântarului, pe cluburi, în ordinea înscrierii
                                      - cântarul este probă eliminatorie: în cazul în care un 
                                        sportiv nu are greutatea pentru care a fost înscris, 
                                        acesta va fi elimnat din concurs
- Ora 09.00 – 12.30  - kata individual si echipe: copii, minicadeti si U21
- Ora 12.30 – 13.00  - Deschiderea Oficială a Competiției
- Ora 13.00 – 13.30  - premiere kata 
- Ora 13.30 – 16.30  - kumite individual,copii toate categoriile
- Ora 16.30 – 18.30  - kumite individual minicadeti toate categoriile
- Ora 18.30 – 19.30  - kumite individual U21 toate categoriile 
- Ora 19.30 – 20.00  - premiere kumite
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Observatie : -  programul de mai sus poate suferi modificari în funcție de 
                         numărul de sportivi înscriși. Modificările vor fi anunțate dupa 
                         incheierea termenului limită de înscriere ! 
                      -  tragerea la sorți și împarțirea pe suprafețe va fi predată în plicuri 
                         către cluburi după achitarea taxelor de participare și înscrierea 
                         oficială la Sala Polivalenta – COSR Izvorani !

7. Condițiile de participare la competiție: 
- înscrierea se va face până  la data de  20.11.2017  ora 14.00 prin e-mail la

catalin.vladut@frkarate.ro  
- au drept  de participare sportivii  legitimați  în  cadrul  F.R.Karate   care  s-au

clasat pe primele 6 locuri la campionatele nationale anterioare, pe comisiile
de stil aprobate de F.R. Karate

- aceștia vor avea asupra lor legitimația sportivă cu viza anuală, viza medicală
valabilă și asigurarea de accidente pe timpul competiției

- înscrierea sportivilor se va face în tabele tip, anexate prezentei invitații
- numele și prenumele sportivilor vor fi scrise  doar cu majuscule

8. Taxe :

- 70 lei / proba la  individual 
- 50 lei / a doua probă
- 100 lei / proba / echipa / kata
- 100 lei / taxa contestație
- 100 lei / taxa pentru modificări dupa data limită de înscriere
- 300 lei / taxa  pentru depășirea termenului limită de înscriere la competiție

9. Categoriile de varstă și greutate pe probe :

       Kata individual, feminin și masculin : copii II, copii III, minicadeti, U21
 
           Kata echipe, feminin si masculin: copii II, copii III, minicadeti, U21 

           Kumite individual feminin si masculin: copii II, copii III, minicadeti, U21
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     Copii II   – categorii de varsta: 08 – 09 ani impliniti la data campionatului
                      – categorii de greutate: feminin =  -25 kg / -30 kg /  -35 kg / -40 kg /+40 kg
                                                         masculin =  -25 kg /-30 kg /-35 kg /-40 kg / +40 kg 
                      – durata efectiva a luptei: 1 minut
                      – grad minim recomandat: 5 kyu – centura galbena

    Copii III   – categorii de varsta: 10 – 11 ani impliniti la data campionatului
                      – categorii de greutate: feminin =  -30 kg / -35 kg /-40 kg / -45 kg +45 kg
                                                          masculin =  -30 kg /-35 kg /-40 kg /-45 kg / +45 kg 
                      – durata efectiva a luptei: 1,30 minute
                      – grad minim recomandat: 5 kyu – centura galbena

    Minicadeti – categorii de varsta : 12 – 13 ani impliniti la data campionatului 
                       – categorii de greutate: feminin = -35 kg /-40 kg / -45 kg /-50 kg / +50 kg
                                                           masculin= -35 kg/-40 kg/-45 kg/-50 kg/-55 kg/+55 kg
                       – durata efectiva a luptei: 1,30 minute

                                   – grad minim recomandat : 4 kyu – centura portocalie
                    

     U 21      – categorii de varsta: 18 – 20 ani impliniti la data campionatului
                   – categorii de greutate: feminin = - 50 kg / -55 kg / -60 kg / - 65 kg / + 65 kg
                                      masculin = -60 kg / -65 kg / -70 kg / - 75 kg /  - 80kg / -85 kg / +85 kg
                   – durata efectiva a luptei: 2 minute feminin si 3 minute masculin
                   – grad minim recomandat : 2 kyu – centura albastra 

          

10.Cazare:   Cluburile care doresc cazare pot face rezervari la Hotelurile Olimpic  
                 si Sidney din incita COSR – Izvorani la  numarul de tel: 021.350.20.11

                                    
 

Observație : Hotelurile mai sus menționate sunt rezervate până la data de 20 
                                           noiembrie 2017, inclusiv!  Dupa aceasta perioada hotelurile vor
                                           debloca rezervarile pentru turisti .                 
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11.  Catering:  cluburile care doresc catering  pentru sportivi în timpul competiției, 
trebuie să facă rezervare cu numărul de porții solicitate, cu două zile înainte de 
începerea competiției la numarul de tel: 021.350.20.11. Prețul unui meniu de 
prânz este de 28 lei / persoană !

12. Brigada de Arbitrii:
- va fi desemnată de către Comisia Națională de Arbitraj
- arbitrii vor beneficia de transport, cazare,  masă și barem de arbitraj
- arbitrii care  participă la competiție cu sportivi, vor beneficia de masă, cazare 

și barem de arbitraj

SECRETARIAT   F.R. KARATE

   WORLD KARATE FEDERATION                                                                       FEDERATIA ROMANA DE KARATE
Recunoscuta de Comitetul International Olimpic (CIO)                                     B-dul Basarabia, nr. 37-39, sector 2, Bucuresti
Membru al SportAccord si al International World                                      Tel./fax: +40 21 317 45 68, Mobil: +40 784 212 445
                 Games Association (IWGA)                                                       Web: www.frkarate.ro;Email:secretariat@frkarate.ro

http://www.frkarate.ro/

