
 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE 

DEPARTAMENTUL JU-JITSU 

 
 

 

 

INVITAȚIE 
 
 
 

 

Avem plăcerea să vă invităm în data de 18- 20.06.2021, la CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JU-JITSU 

(JJIF) rezervat tuturor categoriilor de vârstă : copii, aspiranti, junior, adulți, sportivi PARA. 

Evenimentul va avea loc in Poiana Brașov, Hotel Piatra Mare in Sala NATO. 

 

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ ȘI PROBE DE CONCURS 

 

1. Duo demonstrativ:   

Copii U8 (născuți în 2014și după), masculin,feminin și mixt 

Copii U10 (născuți în 2012 și 2013), masculin,feminin și mixt 

Copii U12 (născuți în 2010 și2011), masculin,feminin și mixt 

Cadeți U14 (născuți în 2008 și 2009), masculin,feminin și mixt 

Cadeți U16 (născuți în 2006 și 2007), masculin,feminin și mixt 

U18 (născuți în 2004 și 2005), masculin,feminin și mixt 

U21 (născuți în 2001, 2002, 2003), masculin,feminin și mixt 

Adulți (născuți în 2000 și înainte), masculin,feminin și mixt 

 

2. Fighting:    

Copii U12 (născuți în 2010 și 2011), masculin și feminin 

Cadeți U14 (născuți în 2008 și 2009), masculin și feminin 

Cadeți U16 (născuți în 2006 și 2007), masculin și feminin 

U18 (născuți în 2004 și 2005), masculin și feminin 

U21 (născuți în 2001, 2002, 2003),masculin și feminin 

Adulți (născuți în 2000 și înainte),masculin și feminin 

 

3. Ne-Waza:    

Cadeți U14 (născuți în 2008 și 2009), masculin,feminin și mixt 

Cadeți U16 (născuți în 2006 și 2007), masculin,feminin și mixt    

U18 (născuți în 2004 și 2005), masculin și feminin     



U21 (născuți în 2001, 2002, 2003),masculin și feminin 

Adulți (născuți în 2000 și înainte),masculin și feminin 

 

4. Duo Show – feminin, masculin, mixt 

 

• U18 (născuți în  2004 și 2005) 

• U21 (născuți în 2001, 2002, 2003) 

• Adulți (născuți în 2000 și înainte) 

 

5. PARA JITSU  - Sportivi cu nevoi speciale/deficiențe1,  categoriile de vârstă U18 si Seniori - 

feminin, masculin pentru probele: 

A. Demonstrativ (Duo demonstrativ si/sau Duo Show)  

     B.   Ne-Waza  

*categoriile de vârstă si grupele vor fi formate după înscrierea concurenților 

 
 

Programul de desfășurare al competiției va fi stabilit si comunicat după finalizarea 

înscrierilor. Se va respecta termenul maxim de înscriere: 06.06.2021, după aceasta data nu se mai 

primesc înscrieri si nu se mai fac modificări. 

Vom trimite anexat invitației regulamentul de desfășurare, cu masurile aplicabile de la 

01.06.2021 si chestionarul de triaj epidemiologic pe care trebuie sa îl prezentați completat pentru 

toți participanții,  la intrarea in hotel. 

 

 

PRECIZĂRI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ: 

 

Categoriile la care sunt înscriși mai puțin de 3sportivi (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, Fightingsau 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. 

 
1 cu deficiente de vedere, deficiente de auz, amputații ale membrelor inferioare,  



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. 

Categoriile de greutate în sistemul Fighting și Ne-Waza sunt: 

U12:  

feminin: -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, +48 kg;  

masculin:-24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg. 

U14:  

feminin: -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg; -52 kg; -57 kg; +57 kg 

masculin: -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg; +66 kg. 

 

U16:  

feminin: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; +63 kg;  

masculin: -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg; -73 kg; +73 kg 

 

U18 :  

feminin: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg;  

masculin:-46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg 

 

U21 : 

feminin : -45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg;  

masculin: -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg 

 

Adulți :  

feminin: -45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg;  

masculin: -56 kg, -62 kg, - 69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg 

 

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. 

 
 

CONDIȚIIDE PARTICIPARE: 

 

Pentru cluburi:  să aibă autorizația anuală de funcționare  FRAM 

Pentru sportivi :  viza anuală 

   viza medicală(medic sportiv) 

   asigurare medicală de accidente 



 

 

TOTI MEMBRI DELEGATIILOR (SPORTIVII, ANTRENORI, ETC.), ARBITRI, TREBUIE SA 

SE PREZINTE PERSONAL LA intrarea in hotel cu rezultatul unui test RT-PCR nu mai vechi de 

72 de ore sau rezultatul certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore , adeverința 

persoanelor care sunt vaccinate (cu schema completă), pentru a i se verifica temperatura si a primi 

acreditarea pentru accesul la competiție. 

NU ESTE PERMIS ACCESUL SPECTATORILOR SI PARINTILOR . 

 

Controlul greutății (cantarul) - se va face in ziua concursului. 

Nu se admite toleranță la cântar. 

 Cantarul se face pe club, fete si băieți, pentru sportivii care au probe de concurs in ziua respectiva. 

Ținuta obligatorie la cantar este tricou si sort.  

Toți antrenorii si sportivii trebuie sa își asume faptul ca urcarea in categoria superioara nu se mai 

poate face in ziua concursului. 

 

Tragerea la sorti se va face cu o seara înaintea primei zile de competiție, pentru toate zilele de 

concurs, astfel ca nu mai pot fi făcute nici un fel de modificări ulterioare . 

 

Cluburile au obligația de a trimite un arbitru atestat, pentru participarea a 1-7 sportivi, doi arbitri 

pentru7-15 sportivi, trei arbitri pentru mai mult de 15 sportivi. Dacă nu se trimit arbitri la 

competiție, cluburile vor suporta următoarele taxe:1 arbitru (50lei), 2 arbitri (80lei), 3 arbitri 

(120lei). 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: 40lei/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 06.06.2021, ora 15:00, la e-mail: soc@jujitsuromania.eu 

ATENȚIE! Cele trimise după această dată nu se vor mai lua în considerație.  

Obligatoriu, listele de înscriere vor menționa anul nașterii sportivilor.  

 

Condiții la locul de desfășurare al competiției, cazare si masa 

 Din cauza situației medicale generate de pandemia COVID-19, toți participanții la 

aceasta competiție sunt obligați sa fie cantonați in aceeași locație. SE INTERZICE 

PARASIREA LOCATIEI PE PERIOADA DESFASURARII COMPETITIEI, SUB 

SANCTIUNEA DESCALIFICARII  

Obligatoriu se vor caza si vor lua masa doar la hotelul Piatra Mare din Poiana Brașov, după 

cum urmează: 

mailto:soc@jujitsuromania.eu


- se intra cu cina din prima noapte de cazare si ieșirea cu micul dejun, cost (cazare+masa)  in 

camera dubla 145 lei /pers, camera tripla 140 lei /pers. Cost masa prânz extra 30 lei/pers. 

Instrucțiunile hotelului trebuie să fie urmate de toată lumea. Fiecare membru al delegației trebuie să 

gestioneze individual bagajele de la părăsirea mijlocului de transport spre camera lor de hotel, atât 

la sosire, cât și la plecare. Să păstreze masca în orice moment când se afla în spațiile publice ale 

unității hoteliere, cu excepția meselor care sunt luate în spații publice ale unității hoteliere. Sa evite 

pe cât posibil staționarea in toate spațiile publice din interiorul hotelului ori de câte ori nu este 

necesar.  

Conducătorul delegației este responsabil pentru atitudinea si faptele membrilor delegației! 

Rezervările si plata se fac prin Mihaela Boglut: tel 0740774405 email: soc@jujitsuromania.eu 

 

Telefon de contact: Mihaela Boglut: 0740774405 

 

Vă mulțumim! 

Comisia Organizare Competiții 
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