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                                          Va invita sa participati la: 

””CCUUPPAA    TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA  ””    
--  eeddiittiiaa  22001111  --  

  
Ce va avea loc în:            SSIIGGHHIISSOOAARRAA   -   Sala Polivalenta ” Radu  Voina ” 
 
Program: Sambata , 5 martie 2011  - categoriile pana in 15 ani : orele 09.30 – 17.00 
 Duminica , 6 martie 2011  - categoriile peste 15 ani   : orele 09:30 – 15:00  

Sambata ora 09.00 - Ședinta  tehnica în sala de protocol a sălii de sport, respectiv MICUL 
DEJUN si CAFEAUA de DIMINEAŢA oferita de organizator pentru  OFICIALI,  Staff  și  Antrenori 
/ Reprezentanti de CLUBURI ; 

Conditii de participare:            
 

 La probele de kata nu se admite Taikyoku Shodan - pentru SHOTOKAN 
 Sportivii trebuie sa aiba vizitele medicale recente sau adeverinta medicala; 
 Se pot înscrie sportivi numai în categoriile lor de varsta : nu se admite înscrierea in alte 

categorii de vârsta; 
 Verificarea înaltimii, greutatii, varstei  se face la terenuri - numai în caz de sesizare;   va  

rugăm sa fiti atenți la înscrieri  (cântăriti, masurati dacă aveti dubii), cei gasiți 
necorespunzători categoriei vor fi eliminați din acea proba competițională ; 

 Nu se mai fac corecturi  ale listelor  dupa  închiderea sistemului  în vederea adaugarii de 
sportivi , dar în caz de neprezentare nu se percep sau se restituie taxele de participare. 

 Contestatii numai in scris : 50 lei / contestatie 
 Taxe de participare:   30 lei /  1 proba 

35 lei / 2 probe ;   40 lei - mai multe probe 
40 lei / echipa 

Arbitraj WUKF: 
 Arbitrii vor fi retributi conform baremelor 2011 ale FRK WKC ! 
 Arbitreaza la centru numai arbitri "A" licentiati FRK WKC 2011; 
 Arbitri vor fi invitați personal de către organizator de comun acord cu responsabilul de 

arbitraj - dl. Nicolae Craciun (tel: 0769 634123) 
 Arbitreaza numai arbitrii care au tinuta regulamentara ! Nu se admite nici o derogare ! 

  
Cazare:   Pentru rezervari de cazare contactati : 

 Dl. Radu  Darii  -  Mob : 0745 641152 ; radudarii@yahoo.com;  
           începând  de luni 21.februarie 2011 până vineri 25.februarie 2011 

 Sau rezervați ( pe Internet, prin telefon ) individual cazare în numeroasele pensiuni și 
hoteluri din Sighisoara sau localitati limitrofe;  

Înscrieri :    numai ON- LINE – sistemul se inchide vineri la orele 18:00. 

Ultima zi de înscriere în competiţie este vineri , 04. martie 2011 orele 18:00 

Vă  așteptăm cu drag în Sighișoara !!!

mailto:radudarii@yahoo.com


2 

CATEGORII    PENTRU   COPII -  individual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       KIHON    
 

 
 

 

 
 

 
 

Categorii 
de varsta* 

(ani) 

KATA** 
Separat FETE/BAIETI 

KUMITE 
(Shobu nihon) 

CU CASCA SI PIEPTAR 
KIHON 

Fete Băieţi Fete Băieţi Băieţi Fete 
Sub 7 ani 

(neimpliniti) open open open 

7 – 8 ani open open 9+8 +7 kyu 

9 - 10 ani 

9+8 +7 kyu open  
9kyu+8 kyu+7 kyu 

 
 

6 + 5 + 4 kyu open 

3+2+ 1 kyu + dan open 

11 – 12 ani 

9+8 +7 kyu 
- 150 + 150 - 150 +150 

 

6 + 5 + 4 kyu 

3+2+ 1 kyu + dan 

 SHOBU SANBON Înălţime 
(cm) 

13 – 14 ani 

9+8 +7 kyu 

-  155 + 155 - 165 + 165 6 + 5 + 4 kyu 

3+2+ 1 kyu + dan 

CO
M

BI
N

AT
II 

KI
H

O
N

 

SHOTOKAN WADO RYU GOJU RYU SHITO RYU 

OI ZUKI CORESPONDENT CORESPONDENT CORESPONDENT 

MAE GERI CORESPONDENT CORESPONDENT CORESPONDENT 

AGE UKE+ GYAKU ZUKI CORESPONDENT CORESPONDENT CORESPONDENT 

GYAKU  ZUKI CORESPONDENT CORESPONDENT CORESPONDENT 

 

NOTĂ 
 
*     exemplu: 9 - 10 ani  

la data competiţiei sportivul trebuie 
să aibă minimum 9 ani împliniţi şi 
maximum 10 ani împliniţi (să NU aibă 
11 ani împliniţi). 
 

** KATA se organizează comasat pe 
toate stilurile: SHOTOKAN, WADO 
RYU,  SHITO RYU,  GOJU RYU, Etc. 

 
***NU se organizezează categorie de  
echipe până în 14 ani : NICI la KATA ,   
NICI de KUMITE 
 
****  NU se organizează  KUMITE SHOBU  
IPPON  
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CATEGORII   PENTRU  CADETI,  JUNIORI  SI  SENIORI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorii 
de varsta* 

(ani) 

KATA** KUMITE   ROTATIV 
NOTĂ 
*  COMPETITORII pot participa la echipe cu o categorie de 

varsta superioara În limita unui sportiv intr-o echipa ! 
**ECHIPELE sunt formate din 3 competitori.  
*** NU se organizează categorie de KUMITE ECHIPĂ SHOBU 

IPPON nici SHOBU SANBON 
 

Fete Băieţi Fete Băieţi 

15 - 17 Da Da Da Da 

peste 18 Da Da Da Da 

 

Categorii 
de varsta* 

(ani) 

KATA** 
Separat FETE/BAIETI 

KUMITE [kg] 
(Shobu sanbon) 

Fete Băieţi Fete [kg] Băieţi [kg] 

15,16,17 

9+8+7+6 kyu 
(pana la centura verde 

inclusiv) 
  - 50 , 50 - 70, +70 

5+4+3+2+1 kyu + DAN 
(de la centura albastră in sus 

inclusiv centuri negre) 

peste 18  - 55 ,+55 - 75 ,+75 

peste 18 OPEN OPEN OPEN OPEN 

NOTĂ 
 
*   VARSTA  : 15 - 17 ani - la data competiţiei sportivul 

trebuie să aibă minimum 15 ani împliniţi şi maximum 17 
ani împliniţi (să nu aibă 18 ani împliniţi). 

** KATA se organizează comasat pe toate stilurile: shotokan, 
wado ryu, shito ryu, goju ryu 

***KUMITE SHOBU IPPON – NU se organizează 
****Categoria OPEN numai pentru KUMITE – pot participa 

toti sportivii peste 18 ani,  indiferent de greutate iar 
locurile 1 de la ambele categorii de seniori se v-or lupta  
direct în finală adica :”vor avea tur Liber pâna în Finală” 

 

COMPETITORII  VOR   PARTICIPA DOAR  LA    O SINGURA 
CATEGORIE  DE   VARSTA  ÎN PROBELE INDIVIDUALE 

 

SE ORGANIZEAZA NUMAI CATEGORIILE CU MINIM  3 
SPORTIVI  

 


