FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE

Departamentul JU-JITSU

INVITAȚIE
Avem plăcerea de a vă invita în data de 11-12.05.2019, la Sala Sporturilor Szabo Kati din Sf.
Gheorghe (Str. Stadionului), la CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JU-JITSU (JJIF) rezervat
categoriilor de vârstă U18, U21 și adulți.

CATEGORII DE VÂRSTĂ ȘI PROBE DE CONCURS
Duo, Show – feminin, masculin, mixt
•
•
•

U18 (născuți în 2002, 2003 și 2004)
U21 (născuți în 1999, 2000, 2001)
Adulți (născuți în 1998 și înainte)

Fighting și Jiu-Jitsu Ne-Waza - feminin, masculin
•

U18 (născuți în 2002, 2003 și 2004)
o Feminin: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
o Masculin: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg

•

U21 (născuți în 1999, 2000, 2001)
o Feminin: -45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
o Masculin: -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg

•

Adulți (născuți în 1998 și înainte)
o Feminin: -45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
o Masculin: -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg
Nu se admite toleranță la cântar.

PROGRAMUL DE CONCURS:
Vineri, 10.05.2019
17:00-18:30 - Cântar oficial
18:30-19:00 - Trageri la sorți
20:30-21:30 - Ședința tehnică
Sâmbătă, 11.05.2019
09:00-13:00 - Duo U21 – feminin, mixt, masculin
- Ne-Waza Adulți – feminin
- Fighting U18 – masculin
- Ne-waza U21 – masculin
- Fighting U21 - feminin
Recalificări; Finale
Premierea categoriilor finalizate
13:00-13:30 Pauză
13:30-18:30 - Fighting U18 – feminin
- Ne-waza Adulți - masculin
- Duo U18 - feminin, mixt, masculin
- Fighting U21 – masculin
- Ne-waza U21 - feminin
Recalificări; Finale
Premierea categoriilor finalizate
Duminică, 12.05.2019
09:00-13:00 - Show U21 – feminin, mixt, masculin
- Duo Adulți – feminin, mixt, masculin
- Show Adulți – feminin, mixt, masculin
- Ne-waza U18 - masculin
- Fighting Adulți - feminin
Recalificări; Finale
Premierea categoriilor finalizate
13:00-13:30 Pauză
13:30-18:30 - Ne-waza U18 – feminin
- Show U18 - feminin, mixt, masculin
- Fighting Adulți - masculin
Recalificări; Finale
Premierea categoriilor finalizate

PRECIZĂRI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ:
Categoriile la care sunt înscriși mai puțin de 3 sportivi (perechi) nu se vor desfășura, sportivii putând
opta pentru participarea la categoria superioară de vârstă sau greutate sau pentru primirea unei diplome, fără
a lupta. În cazul adulților din ultimele categorii de greutate, categoriile se vor disputa indiferent de numărul
de înscriși.
Sistemele (Duo, Show, Fighting sau Ne-Waza) la care sunt înscrise mai puțin de 3 cluburi nu vor fi
omologate, respectiv considerate în clasamentul final pe cluburi.
În cadrul secțiunii Duo/Show, un sportiv poate face parte din maxim două echipe (masculin sau
feminin, după caz, și mixt). Nu există restricții de vârstă între parteneri, dar echipa va participa la categoria
de vârstă a sportivului mai mare.
Sportivii pot participa la categoria de vârstă/greutate din care fac parte și/sau la categoria de vârstă
imediat superioară. Nu se admite participarea la două categorii de greutate în cadrul aceleiași categorii
de vârstă.
Nu se admite participarea la mai mult de trei categorii (indiferent de combinațiile dintre
sisteme, categorii și vârste). Pentru clarificare, un sportiv poate concura pentru maxim trei medalii,
indiferent în ce combinație permisă de categorii și/sau sisteme.
Numărul maxim de sportivi înscriși de un club pe o anume categorie de greutate și vârstă este
de trei sportivi. De asemenea, numărul maxim de perechi de duo înscrise de un club pe aceeași
categorie de vârstă este de trei perechi.
Sportivii vor fi echipați obligatoriu în kimono alb. Echipamentul de concurs obligatoriu: mănuși
semi-contact, tibiere (ROȘU sau ALBASTRU obligatoriu). Nu se permite participarea cu protecții de
alte culori decât roșu, respectiv albastru. Cochilia și pieptarul fetelor sunt opționale și se vor asigura de
către cluburile la care sunt legitimați sportivii.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Pentru cluburi:
Pentru sportivi :

să aibă autorizația anuală de funcționare FRAM
viza anuală
viza medicală (medic sportiv)
asigurare medicală de accidente

Cluburile au obligația de a trimite un arbitru atestat, pentru participarea a 1-7 sportivi, doi arbitri
pentru 7-15 sportivi, trei arbitri pentru mai mult de 15 sportivi. Dacă nu se trimit arbitri la competiție,
cluburile vor suporta următoarele taxe: 1 arbitru (50 lei), 2 arbitri (80 lei), 3 arbitri (120 lei). Dacă s-a delegat
un arbitru din partea clubului, dar acesta este insuficient în comparație cu numărul de sportivi înscriși în
competiție, atunci clubul va suporta diferența de taxă existentă.
TAXA DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIE: 30 lei/sportiv/probă de concurs. Echipele de
duo/show sunt considerate un singur sportiv.

LISTELE DE ÎNSCRIERE în competiție (anexa), ștampilate și semnate de către președintele
clubului, se vor trimite până la data de 03.05.2018, ora 15:00, la e-mail: dana_akari@yahoo.com sau
fram_w@yahoo.com. Cele trimise după această dată nu se vor mai lua în considerație.
Data limită de plată: 06.05.2018, la FRAM. După data limită, taxa de concurs se ridică la 40
lei/probă.
ATENȚIE! La data limită nu se admite nici o excepție.
Obligatoriu, listele de înscriere vor menționa anul nașterii sportivilor.
Informații privind posibilitățile de cazare și masă urmează cât de curând.
Telefoane de contact: FRAM tel/fax: 021/317.00.73; Dana Mortelmans: 0722.253.875.
Vă mulțumim!
Comisia Organizare Competiții

