
 

 

REGULAMENT 

CAMPIONAT NAŢIONAL UNIVERSITAR KARATE WKC 

EDIȚIA 2016 

 

I. SCOP  

Promovarea educației sportive, cultivarea spiritului competiţional şi stimularea performanţei sportive a 

studenților practicanți ai karate-ului WKC.  

 

II. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII  

Concursul se desfăşoară în ziua de 13.03.2016, la  Sala de sport – Universitatea “Transilvania” Brasov, str. 

Universitatii nr. 1. 

 

III. ORGANIZARE 
Campionatul Naţional Universitar de karate WKC este organizat în parteneriat de: 

-  Federația Sportului Școlar și Universitar 

-  Universitatea “Transilvania” Brasov 

-  Federaţia Română de Karate WKC 

-  Clubul Sportiv Universitar Brasov 

 

 

IV PROBE DE CONCURS 
Masculin: Kumite individual, Kata individual, Kumite Rotativ 

Feminin: Kumite individual, Kata individual, Kumite Rotativ 

 

V. PARTICIPAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

La etapa finală participă studenţii de la toate formele de învăţământ (curs de zi, frecvenţă redusă, licenţă, 

masterat, doctorat)  care practica Karate WKC sau discipline de Arte Martiale care se pot adapta la specificul 

ramurii de sport Karate WKC. 

Concursul se desfăşoară  în conformitate cu regulamentul FR Karate WKC. 

 

VI. TERMEN DE ÎNSCRIERE ŞI VALIDARE A CONCURENŢILOR 

Înscrierile se fac on-line pe site-ul FR Karate WKC, www.wukf.ro 

Președinte al  Comisiei de organizare este dl. Conf.dr. Ioan Turcu, decan Facultatea de Educatie Fizica si 

Sporturi Montane, Universitatea “Transilvania” Brasov. 

Directorul de concurs este desemnat de FR Karate WKC. 

Inscrierile on-line se vor deschide cu 10 zile inaintea evenimentului si se vor inchide la data de 12.03.2016 

orele 12:00, pe site-ul FR Karate WKC. 

Validarea participanţilor se face pe baza tabelului de înscriere şi a carnetului de student /masterand/doctorand, 

cu viza anuală la zi, dumnica 13. 03. 2016, intre orele 12.00-13.00. 
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Şedinţa tehnică va avea loc duminica 13. 03. 2016 orele 12.00 la Sala de Sport. 

*Toti sportivii-studenti vor respecta regulamentul de competitie cu privire la prevenirea accidentelor. 

 

 

VII. TITLURI ŞI PREMII 

Câştigătorii probelor vor fi declaraţi campioni naţionali universitari.  

Organizatorii vor oferi diplome şi medalii primilor 3 clasaţi la fiecare probă şi cupe sportivilor ce au înregistrat 

cele mai bune rezultate la masculin şi feminin. 

 

VIII.CONDIŢII ADMINISTRATIVE 

La etapa finală, cheltuielile de transport vor fi suportate de universităţile din învăţământul superior care 

înscriu studenții sportivi în concurs. Federaţia Română de Karate WKC asigură arbitrajul si logistica competiției. 

Celelalte categorii de cheltuieli necesare organizării în condiții optime a actiunii revin organizatorilor precum și a 

altor parteneri si sponsori atrasi de aceștia. 

 

IX. PROGRAMUL CONCURSULUI  

 

Programul concursului este cel prezentat mai jos: 

 

Duminică13 martie 2015 

Ora: 13:00 

 Kumite individual masculin 

            -65kg, -75kg, +75kg 

 Kata individual feminin 

 Kumite rotativ echipe masculin 

 Kumite individual feminin 

            -55kg, -60kg, +60kg 

 Kata individual masculine 

 Kumite rotativ echipe feminin 
 

 

 


