Stimati Colegi si Prieteni,
Avem deosebita onoare de a va invita la Cupa SHORIN RYU Karate Preuniversitar Deschisa Interstiluri
la Târgovişte, cu condiţia respectarii regulamentului nostru de competiţie,al Federatiei Romane de Karate WUKF .
Va aşteptăm, cu drag indiferent de stil sau federaţie.
Organizatori: Palatul Copiilor Targoviste ,Asociatia Shorin ryu karate do Romania

Cu consideratie,

prof. Dumitru Alexandru, Mobil Telefon:
0722-739-918 la preşedinte al Comisiei de organizare.
Web site: www.shorinryu.ro

ROMÂNIA- TÂRGOVIŞTE
Sâmbătă 19Noembrie 2016, orele 08.30

INVITAŢIE
Organizatorii competiţiei:

Ministerul Educaţiesi si Cercetării Stintifice prin:Palatul Copiilor
Targoviste, Federatia Romana de Karate wukf.Asociatia shorin ryu karate
Do Romania ,Fundatia jud.pt. Tineret Dambovita

Scopul competiţiei:

Asigurarea condiţiilor pentru sportivii români de a câştiga experienţă de
competiţie cu sportivii din ţară, buna colaborare şi prietenie între diferite
stiluri şi circuite de karate, respectiv popularizarea disciplinei de
karate ca sport.

Locaţia competiţiei:

Sala de Sport a scolii generale Prof. Paul Banica , strada Tineretului nr 1 ,
Langa Casa Tineretului

Data competiţiei:

19 Noembrie 2016, Sâmbătă orele 08.30 – 16.00

Preşedinte al Comisiei de organizare: prof. Dumitru Alexandru 7 Dan Shorin ryu ,Palatul Copiilor Targoviste

Arbitru Şef al competiţie:

CRACIUN NICOLAE

Comisia de arbitraj:

albitru sef,FRK WUKF

Arbitrii calificatii wukf

Arbitru Şcolar:
Este acel "ARBITRU" care îndeplineste condiţia sa fie angajatul
Ministerului Educaţiei,si Cercetării Stintifice

;

Programul competiţiei:
Sâmbătă, 19 noembrie 2016 Sala de Sport a Sc. Prof. Paul Banica Târgovişte.
08.30-09.00 verificarea listelor de participare,
09.00–09.30 sedinţa tehnică, participă conducătorii de cluburi şi arbitri pentru sportivii încalzirea.
09.30-12.00 probele de kata individual şi probele de kumite individual pe categorii
de vârstă şi greutate. ”Alternativ Kata & Kumite fiecare categorie în parte Fete & Băieţi”

12.00-12.30 Pauză
12.30-13.00 Deschiderea oficială, cu profesorii, arbitrii, antrenorii şi conducătorii de club
în ţinuta oficială, sportivii în karate- gi,
13.00- probele de kata individual şi probele de kumite individual pe categorii
de vârstă şi greutate. ”Alternativ Kata & Kumite fiecare categorie în parte Fete & Băieţi”
15 .00-16.00 festivitatea de premiere.

Vârstă astfel trebuie socotită, ca în ziua de competiţiei să se încadreze la grupa de vârsta unde este înscris!
Nume şi prenume – trebuie scrise cu majuscule pentru a nu se produce greşeli.
Vârsta (obligatoriu data naşterii)
Greutatea F. IMPORTANT :sportivii trebuie înscrişi în limitele categoriei în conformitate cu
greutatea lor reală , inaltimea , astfel încât să nu mai facem modificari în datele înscrise iniţial în calculator dupa
efectuarea cântarului, ceea ce ar duce disfuncţionalităţi în buna desfăsurare a competiţiei. Reamintim că
verficarea greutăţii este prima probă din cocurs conform regulamentului FRK (WKC) (neâncadrarea sportivului în
limitele de greutate ale categoriei pentru care s-a înscris duce la descalificarea acestuia).
Probele la care se poate înscrie sportivul (Kata, Kumite)
Tragerea la sorţi:

Se face electronic prin calculator, în baza inscrierelor

Cântarul:

Se face aleatoriu( la întamplare) înaintea fiecarei categorii.
Comisia de organizare îşi rezervă dreptul, când e cazul pe timpul
desfăşurării competiţiei sa verifice greutatea sportivilor.

Numărul sportivilor nu este limitat! Categoria se face cu minim 3 sportivi ,daca sunt mai putini vor fi comasati .
Toţi sportivi au dreptul de a concura la categoriile de vârsta şi greutate unde se încadrează,
Nu se pot ÎNSCRIE şi la alte categorii:

-

REGULAMENT DE COMPETIŢIE: AL FEDERATIEI ROMANE DE KARATE WUKF .
KUMITE

Timp curat de luptă: înseamnă că durata unei lupte, adică cronometrajul luptei începe când Arbitrul dă
semnalul de începere şi încetează ori de cate ori Arbitrul strigă”YAME”.
Echipamete de Protecţie:
Obligatoriu:

mănuşi albe şi roşii, de mână din material moale, proteza dentară,
tibiere albe şi roşii,
centuri alba şi roşu.
pieptari de sâni, la fete este obligatoriu din momentul în care intră să lupte!!!

Copii pina la virsta de 13 ani obligatoriu casti tip wukf si peptare

- pentru” elevi (sportivi)”trebuie să aveţi pentru fiecare în parte acte care sa dovedească identitatea acestuia în
caz contrar sportivul descoperit va fi descalificat.
Condiţii de participare:
Pot participa toate cluburile M.E.C..S. şi alte cluburi de karate invitate, regulamentul este cel al Federatiei
Romanede karate wukf , nu conteaza direcţia de karate sau afilierea Internaţională, conteaza respectarea
regulamentului de competiţie. Comisia de organizare nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru inconvenientele
dintre participanţi campionatul fiind unul deschis fară limitare de sistem; Comisia de Organizare îşi rezervă
dreptul “să selecteze “parteneri cu care colaborează în acest CAMPIONAT. In ideea participării la o competiţie
Nationala , cu condiţia respectării regulamentului nostru de competiţie. Toţi Membrii M.E.C..S. şi
PARTENERII Comisiei de Organizare , membrii ai Federaţiilor şi Cluburilor Române de Karate sau Arte
Marţiale, trebuie să ia la cunoştiintă urmatoarele reguli ale competiţiei: pentru” elevi(sportivi)”trebuie să aveţi
pentru fiecare elev în parte acte care sa dovedească identitatea acestuia în caz contrar sportivul descoperit va fi
descalificat.
EXEMPLU: trebuie să aiba la ei Carnet de Elev, vizat la zi ,sau legitimaţie sportivă (Budo Pass), Carte de
Identitate (Paşaport) sau Certificat de Naştere în Original la sportiv sau Profesor, Antrenor, şef de Delegaţie
pentru verificarea daca e necesar a vârstei şi gradului în Karate, la competiţie.
Participanţi :
elevi şi cadre didactice de la P.C.E. / C.C. /L.P.S. /C.S.Ş /C.S./ şi alte cluburi de Karate,cluburi de karate ale
FRK,WUKF din toate localităţile din Romania . Daca aveţi contact cu alte unităţi ale M.E.C..S. care au cercuri

de Karate, catedre, secţii sau cluburi, sau oricare alte cluburi de Karate non-contact sau semicontact vă rugăm
să le transmiteţi şi acestora invitaţia.
-conducătorul fiecărui club are obligaţia de a nu înscrie în competiţie sportivi care nu au vizele medicale (în limita
a 6 luni de la emitere) sau adeverinţe de sănătate care sa ateste ca este apt sănatos pentru sport şi nu suferă de
epilepsie, şi au poliţă de asigurare pentru accidente valabilă pentru anul 2016. În caz contrar toate consecinţele
vor fi suportate de către semnatarii delegaţiei care îi inscrie în competiţie.

CÂNTARUL:
e pe încredere, cine este prins că trişează este descalificat , sportivii care la verificari (din diverse motive) nu
sunt înscrişi la grupa lor de vârstă , greutate (adică au m-ai mult decat categoria la care au fost înscrişi) sau
refuză lupta pe diverse motive, adică se retrag de la acea probă sau din competiţie (accidentări, frica de adversar,
lipsa de chef sau bună dispoziţie de a intra în competiţie) , vor fi descalificaţi fară echivoc. Atenţie în acest caz
taxele de înscrierere nu se returnează această măsură fiind o penalizare pentru incidentul creat.
-Competiţia începe: 09.30 a.m. (Cu sau fără voi!);

DISCIPLINA:
-Orice comportament necivilizat (semne obscene si indecente, înjurături, provocări fizice sau verbale, intrarea pe
teren a vreunui antrenor, sportiv, etc. precum şi bruscarea arbitrilor) din partea unui membru al unei delegaţii
oficiale (sportiv, antrenor, oficial de club sau părinţi, şoferi ş.a.m.d.) poate duce la descalificarea din competiţie a
sportivului, a întregii echipe sau a întregii delegaţii . Atenţie în acest caz taxele de înscrierere nu se returnează
această măsură fiind o penalizare pentru incidentul creat.
.

.

Taxele de participare:
La individual: 50Lei / 1 proba daca doreşte o adoua probă + 10 Lei ,2 probe =60 lei
Termen limită de înscriere:

Luni 17 Noembrie 2016 – orele 24,00, după care nu se mai acceptă

înscrieri în competiţie. ( prin e-mail, cu comfirmare telefonică,sa uin sistemul
electronic la Federatia Romana de Karate wukf )

ATENŢIE FOARTE IMPORTANT!!!
Cluburile care nu respectă termenul limită de înscriere :
1.

NU VOR MAI FI PRIMITE ÎN COMPETITIE .

Contestaţie:
Se depune imediat dupa terminarea probei respective în scris, probată cu filmarea video la arbitrul
şef, costul este de 100 lei, în cazul favorabil contestatarului suma revine înapoi solicitantului.

Cazare:
E opţional , vă rugam sa vă faceţi rezervarea personal în timp util, pentru siguranţa faceţi
rezervarea pentru cazare cu minim 14 zile înainte, pentru a evita orice neplacere.
la adresa de E-MAIL , sandu_shorin@yahoo.com
prof.Dumitru Alexandru, Mobil Telefon:0722-739-918, la preşedintele Comisiei de organizare,

Masa:
Cu rezervare la Hotelurile unde aţi făcut rezervare , e OPŢIONAL să luaţi masa la hotel.
Premierea:
Locurile I.

medalie, diplomă

Locurile II

medalie, diplomă

Locurile III

medalie, diplomă

ADRESA DE CONTACT ŞI INFORMAŢII:
Înscrierile se pot face prin e-mail
prof. Dumitru Alexandru, Mobil Telefon:
0722-739-918 la preşedintele Comisiei de organizare.
Web site: www.shorinryu.ro
Adresa E-mail: sandu_shorin@yahoo.com
Rugăm pe această cale pe sportivi, profesori, antrenori şi alţi membrii ai delegaţiei să nu lase nesupravegheate
bagajele, banii, sau alte obiecte valoroase, pentru siguranţa lor. Existând riscul ca nefiind supraveghete să
dispară Comisia de organizare nu îşi asumă nici o răspundere.
Dorim tuturor delegaţiilor sportive o cât mai bună pregătire în numele

Comisiei de organizare!
Vă rugăm ca toate delegaţiile/ echipajele să aibă pantofi sau papuci de schimb în afara celor de stradă pe tot
parcursul competiţiei, vă multumim pentru întelegere,

SUCCES ÎN PREGĂTIRE, PÂNĂ LA O NOUĂ REÂNTÂLNIRE!!!
Târgovişte., 01 Noembrie 2016

-

preşedintele Comisiei de organizare –
Prof. Dumitru Alexandru ,Palatul Copiilor Targoviste

1.CAZARE HOTEL DAMBOVITA SPECIFICATI PENTRU COMPETITIA DE KARATE 50 LEI /
PERSOANA /NOAPTE CU MIC DEJUN ;DIN PARTEA prof. DUMITRU Alexandru .
, Tef. Rezervari 0733673297 ,rezervati din timp pret negociat pentru sportivi
2 Taverna Dacilor tef. 0721092214

