FEDERAŢIA ROMÂNĂ
DE KARATE

Campionatul Național de Karate Interstiluri – 2018
Copii, Minicadeti, Cadeti, U21 ( Tineret )

INVITAȚIE
Avem deosebita plăcere să vă invităm la Buzău, unde se va desfasura ediția din acest an a
Campionatului National de Karate Interstiluri pentru copii, minicadeți, cadeți si U21. Sperăm ca
Sala Sporturilor “ Romeo Iamandi ” să fie o gazda primitoare. Pentru a beneficia la maxim de
timpul petrecut la Buzău va recomandăm să vă înscrieți de vineri seara, conform programului
prezentat mai jos.
Vă rugăm să respectați termenul limită de înscriere și să completați cu atenție tabelele
atașate prezentei invitații, pentru a nu mai exista erori în listele de pasaj și timetable.
Vă așteptăm cu drag și vă dorim tuturor succes !

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 si
mondiale in anul 2019
2. Locul de desfășurare: Sala Sporturilor Romeo Iamandi – Buzău
3. Organizatori: Comisia Centrală de Competiții – F.R. Karate
4. Data competiției: Duminica 18.11.2018
5. Programul competiției:
Sâmbătă 17.11.2018
- Ora 18.00 – 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 eliminat din concurs
Duminica 18.11.2018
- 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 eliminat din concurs
Ora 09.00 – 12.30 - kata individual si echipe: copii, minicadeti, cadeti, U21
Ora 12.30 – 13.00 - Deschiderea Oficială a Competiției
Ora 13.00 – 13.30 - Festivitatea de premiere kata
Ora 14.00 – 16.30 - kumite individual copii toate categoriile
Ora 16.30 – 18.30 - kumite individual minicadeti si cadeti toate categoriile
Ora 18.30 – 19.30 - kumite individual U21 toate categoriile
Ora 19.30 – 20.30 - Festivitatea de premiere kumite
Observatie :
- programul de mai sus poate suferi modificari în funcție de numărul de sportivi înscriș
- tragerea la sorți și împarțirea pe suprafețe va fi predată în plicuri către cluburi după achitarea
taxelor de participare și înscrierea oficială la Sala Sporturilor “ Romeo Iamandi “ Buzau
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6. Condițiile de participare la competiție:
- înscrierea se va face până Luni 12.11.2018, 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
7. Taxe :
-

80 lei / proba la individual
120 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

8. Categoriile de varstă și greutate pe probe :
a) Kata individual, feminin și masculin : copii II, copii III, minicadeti, cadeti, U21
b) Kata echipe, feminin si masculin: copii II, copii III, minicadeti, cadeti, U21
c) Kumite individual feminin si masculin: copii II, copii III, minicadeti, cadeti, U21
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
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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
Cadeti – categorii de varsta : 14 – 15 ani impliniti la data campionatului
– categorii de greutate: feminin = -45 kg / -50 kg / -55 kg / + 55 kg
masculin = -50 kg / -55 kg / -60 kg / -65 kg / -70 kg / + 70 kg
– durata efectiva a luptei: 2 minute
– grad minim recomandat : 3 kyu – centura verde
U21

– 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

9. Cazare: Cluburile care doresc cazare pot face rezervari pana la data maxima de
07.11.2018, ora 12.00, la domnul Costin Stanciu / telefon 0760.149.914
10. 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: 0760.149.914. Prețul unui meniu de prânz este
de 21 lei / persoană !
11. 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
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