FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE
MARȚIALE
Departamentul JU-JITSU

INVITAȚIE
la
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JU-JITSU
Rezervat seniorilor (+21 ani), tineretului (U21), juniorilor I
(U18), juniorilor II (U16), și Para.

26-27 Februarie 2022
București/Centrul Sportiv Apollo

ORGANIZATORI
Federația Română de Arte Marțiale – Departamentul Ju-Jitsu
Comisia de organizare competiții:
Președinte/interimar – Viorel Lixandru - 0740206970
Secretar comisie – Bucur Ciprian – 0740502610
Adresa:
Bd. Basarabiei nr. 37-39, sector 2, București
Număr telefon:
021.317.00.73
E-mail:
fram_w@yahoo.com
Responsabil înscrieri/desfășurare IT (conturi, înscrieri, trageri la sorți și rulare categorii) al
evenimentului - Bucur Ciprian: ciprianbucur@kokoro.ro - 0740502610
Cont federație - RO25RNCB0084010794750001/Plata taxelor se poate face atat în contul federației, cât și la
secretariat, în ziua competiției.
LOCUL DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI
Centrul Sportiv Apollo, Bulevardul Energeticienilor 5, București

PARTICIPARE
CATEGORII DE VÂRSTĂ ȘI PROBE DE CONCURS
1.
Duo clasic/show
U16 (născuți în 2008 și 2007), masculin, feminin și mixt
U18 (născuți în 2006 și 2005), masculin, feminin și mixt
U21 (născuți în 2004, 2003, 2002), masculin, feminin și mixt
Seniori (născuți în 2001 și înainte), masculin,feminin și mixt
2.
Fighting:
U16 (născuți în 2008 și 2007), masculin și feminin
U18 (născuți în 2006 și 2005), masculin și feminin
U21 (născuți în 2004, 2003, 2002), masculin și feminin
Seniori (născuți în 2001 și înainte), masculin și feminin

3.
Ne-Waza:
U16 (născuți în 2008 și 2007), masculin,feminin și mixt
U18 (născuți în 2006 și 2005), masculin și feminin
U21 (născuți în 2004, 2003, 2002), masculin și feminin
Seniori (născuți în 2001 și înainte), masculin și feminin
4.
PARA JITSU - Sportivi cu nevoi speciale/deficiențe, categoriile de vârstă U18 si Seniori - feminin,
masculin pentru toate probele.
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.
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.
LA SFÂRȘITUL COMPETIȚIEI SE VA FACE CLASAMENTUL PE CLUBURI, PENTRU
FIECARE PROBĂ ÎN PARTE (DUO, FIGHTING ȘI NE-WAZA).
Categoriile de greutate în sistemul Fighting și Ne-Waza sunt:
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
Seniori :
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 semicontact, tibiere (ROȘU sau ALBASTRU obligatoriu). Nu se permite participarea cu protecții de alte culori
decât roșu, respectiv albastru. Cochilia, proteza dentară 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 și legitimație cu poza
viza medicală (medic sportiv)
asigurare medicală în caz de
accident

Atenție! Cei care nu vor îndeplini condițiile de participare NU vor fi admiși în concurs!!!
Controlul greutății (cantarul) - se va face în ziua concursului.
Nu se admite toleranță la cântar.
Cântarul se face pe club, fete si băieți, pentru sportivii care au probe de concurs în ziua respectiva. Ținuta
obligatorie la cantar este tricou și șort.
Toți antrenorii și sportivii trebuie să își asume faptul că urcarea în categoria superioară nu se mai poate face în
ziua concursului.
Tragerea la sorți se va face cu o seară înaintea primei zile de competiție, pentru toate zilele de concurs, astfel că
nu mai pot fi făcute niciun fel de modificări ulterioare .
TAXE DE CONCURS
TAXA DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIE: 40lei/sportiv/probă de concurs. Echipele de duo/show sunt
considerate un singur sportiv.
Încrierile se vor efectua online, direct pe platforma SPORT DATA, direct de către reprezentanții cluburilor până
pe data de 15 Februarie 2022.
Dacă vor exista nelămuriri, vă rugăm să contactați secretariatul comisiei de organizare competiții, respectiv
Dl Ciprian Bucur - ciprianbucur@kokoro.ro - 0740502610
Referitor la condițiile impuse de către autorități, privind situația pandemică la nivel național provocată
de Sars Cov 2, veți primi un regulament de organizare a evenimentului care va cuprinde accesul sportivilor,
sustinătorilor în sala de concurs căt și respectarea normelor de igienă și distanțare.

PROGRAM PRELIMINAR
Vă rugăm rețineți că programul este preliminar și poate fi amendat în funcție de numărul exact
al înscrierilor pentru fiecare categorie în parte.
Tragerea la sorți se va face Vineri – 25.02.2022 pentru ambele zile de concurs.
Sâmbătă - 26.02.2022:
08.00 – Sosirea delegațiilor
08.30 - Cântarul oficial pentru sportivii care lupta Sâmbătă și verificarea documentelor
09.00 – Sedință arbitrii și antrenori
09.30 – Deschiderea oficială
10.00 – Startul competiției.
10:00-19:00 - Para Jitsu Duo Show- feminin, masculin
- Para Jitsu Ne-Waza- feminin, masculin
- Fighting U16 – feminin și masculin
- Duo U16 – feminin, mixt, masculin
- Ne-WazaU16 – feminin ași msculin

- Fighting U21 – feminin si masculin
- Duo U21 – feminin, mixt, masculin
- Show U21 – feminin, mixt, masculin
- Ne-waza U21 – feminin si masculine
Duminică - 27.02.2022:
08.00 – Sosirea delegațiilor
08.30 - Cântarul oficial pentru sportivii care lupta Duminică și verificarea documentelor
09.00 – Sedință arbitrii și antrenori
09:30-18:00 - Fighting U18 – feminin și masculin
- Duo U18 – feminin, mixt, masculin
- Duo Show U18 – feminin, masculin, mixt
- Ne-WazaU18 – feminin și masculin
- Fighting Adulți - feminin si masculin
- Show Adulti – feminin, mixt, masculin
- Duo Adulți – feminin, mixt, masculin
- Ne-Waza Adulți – feminin si masculin

Vă mulțumim,
Director departament Ju-Jitsu – Manole Robert
Președinte interimar,
Viorel Lixandru - 0740206970
Secretar comisie,
Bucur Ciprian – 0740502610

Data: 23.01.2022

