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Am plăcerea să vă invit și să vă urez bun venit tuturor sportivilor, 

antrenorilor, arbitrilor și susținătorilor ju jitsu-ului la Campionatul 

National - Târgu Mureș 2022, dedicat sportivilor din categoriile U8, U10, 

U12, U14 și MASTER.  

Departamentul de Ju Jitsu a dovedit în mai multe rânduri pasiune și 

dăruire pentru arte marțiale. Nu am nicio îndoială că și acest Campionat 

National, va aduce din nou pe cei mai buni dintre sportivii noștri în 

Figthing, Duo, Show și Ne-Waza, sportivi din noua generație care vor încerca să guste din 

bucuriile victoriei. 

 Așadar, dincolo de respectul față de toți sportivii, antrenorii, arbitrii, voluntarii personalul 

administrativ și medical implicat, aș dori să urez felicitări părinților, susținătorilor și 

îndrumătorilor acestor viitori maeștri ai artelor marțiale. 

Spiritul curat al artelor marțiale să fie alături de voi.  

Succes tuturor ! 

                                                                                                          

                                                                                                         Manole Robert  

Director Departament de Ju Jitsu  

Federația Română de Arte Marțiale  

 

 

 

Avem plăcerea de a fi gazde la primul Campionat Național de Ju Jitsu 

organizat și desfășurat  în Municipiul Târgu Mureș.  

Dincolo de efortul conjugat al echipei de organizare, suntem bucuroșii 

de a vă avea alături în frumosul nostru municipiu. 

Dorim ca acest Campionat Național să fie un eveniment  de referință 

pentru toți sportivii participanți, o activitate care are ca obiectiv principal 

promovarea artelor marțiale în general și a ju jitsu-lui in special.  

Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment la Târgu Mureș, 

Federației Române de Arte Marțiale, Departament Ju Jitsu, părinților, sportivilor participanți și 

voluntarilor. 

Doresc succes tuturor cluburilor participante la acest concurs organizat și desfășurat în 

spiritul artelor marțiale. 

                              

Coordonator – RAUL BOROS,  A.S.C.S. RONIN TRAIDING ACADEMY 
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INVITATIE 
Campionatul National de Ju Jitsu  

U8, U10, U12, U14, MASTER 

DUO/SHOW/NE-WAZA/FIGHTING 
 

LOCAȚIA: Târgu Mureș,  SALA POLIVALENTĂ  

Aleea Parcul Sportivilor nr.1.  

 

          
 
 

ORGANIZATOR: Federația Română de Arte Marțiale – Departamentul Ju-Jitsu. 

Coordonator local: Boroș Raul – A.S.C.S. RONIN TRAINING ACADEMY  

 

Comisia de Organizare Competiții: Lixandru Viorel – președinte interimar, Secretar comisie – 

Bucur Ciprian, membri: Chelu Ion, Hoble Vasile, Oltean Cristina, Belean Adrian. 

  

Coordonator înscrieri/desfășurare competiție/consiliere IT al evenimentului (conturi sistem 

Sport Data, înscrieri, trageri la sorți și rulare categorii) - Bucur Ciprian: ciprianbucur@kokoro.ro – 

tel. 0740502610. 

 

Colegiul Arbitrilor: Trașcă-Staicu Rinu Adonis – președinte, Șchiopu Cristian – secretar, membri: 

Ungureanu Dan, Iacob Răzvan, Vacarenco Constantin. 
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TAXA DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIE:  

50 lei /sportiv/probă de concurs.  

Cont FRAM - RO25RNCB0084010794750001 

*** Plata taxelor se poate face atât în contul FRAM, cât și la secretariat, în ziua competiției.   

Echipele de duo/show sunt considerate un singur sportiv. 

 

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ ȘI GREUTATE  

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JU JITSU TÂRGU MUREȘ 2022 

 
1. DUO  - FEMININ, MASCULIN, MIXT 

Copii U8 (născuți în 2015 și după), masculin, feminin și mixt  

Copii U10 (născuți în 2013 și 2014), masculin, feminin și mixt  

Copii U12 (născuți în 2011 și 2012), masculin, feminin și mixt  

Cadeți U14 (născuți în 2009 și 2010), masculin, feminin și mixt 

 

2. FIGHTING :   

Copii U12 (născuți în 2011 și 2012), masculin și feminin 

feminin: -22kg, -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. 

     

Cadeți U14 (născuți în 2009 și 2010), masculin și feminin  

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 

 

3.  NE-WAZA : 

Cadeți U14 (născuți în 2009 și 2010), masculin și feminin  

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 

 

4. SHOW – FEMININ, MASCULIN, MIXT 

  Copii U12 (născuți în 2011 și 2012) 

     Cadeți U14  (născuți în 2009 și 2010) 

 

5. MASTER - FIGHTING ȘI NE WAZA : 

 

Master Women W1 (născute în 1987 pana în 1982)  -62kg, -70kg, +70 kg, 

Master Women W2 (născute în 1981 pana în 1977)  -62kg, -70kg, +70 kg, 

Master Women W3 (născute în 1976 pana în 1972)  -62kg, -70kg, +70 kg, 

Master Women W4 (născute în 1971 pana în 1924)  -62kg, -70kg, +70 kg,   

 
Master Men M1 (născuți in 1987 pana în 1982)   -70kg, -85kg, +85kg, 

Master Men M2 (născuți in 1981 pana în 1977          -70kg, -85kg, +85kg, 

Master Men M3 (născuți in 1976 pana în 1972          -70kg, -85kg, +85kg, 

Master Men M4 (născuți in 1971 pana în 1924)         -70kg, -85kg, +85kg, 
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DETALII TEHNICE GENERALE 

 

Sportivii vor fi echipați obligatoriu în GI de culoare albă.  

Echipamentul de concurs obligatoriu: mănuși și tibiere semicontact, centura (OBI),  ROȘU (AKA) 

și ALBASTRU (AO) obligatoriu. Cochilia, protecția dentară și protecția piept (fete) sunt echipamente 

opționale.  

Toate echipamentele se vor asigura de către cluburile la care sunt legitimați sportivii.  

Nu se permite/acceptă participarea cu protecții de alte culori decât ROȘU (AKA), respectiv 

ALBASTRU (AO) .  

   

* sportivii cu echipamentele neconforme vor fi descalificați. 

** reprezentanții cluburilor sunt direct răspunzători de echipamentul sportivilor participanți la concurs. 

*** se va respecta spiritul competițional, respectul, egalitatea de șanse a sportivilor și fair-play-ul.  

 
A. COD VESTIMENTAR    

Președinții de club, antrenorii, instructorii, coordonatorii de club care vor fi prezenți în sala de 

competiție și vor însoți sportivii în zona dedicată competiției vor putea purta trening-urile de club cu 

însemnele specifice sau vestimentația de prezentare (pantalon de stofă, cămașă, cravată și sacou de culoare 

închisă) în condiția în care vor accepta rularea în zona de premiere. 

 
B. CONDIȚII  OBLIGATORII  PENTRU ÎNSCRIEREA SPORTIVILOR ÎN COMPETIȚIE  

Sportivii  

1. Să dețină o viză sportivă la un club afiliat la FRAM – Departamentul de Ju Jitsu, cu autorizația 

valabilă pentru anul 2022. 

2. Să dețină o viză medicală valabilă pentru perioada de desfășurare a competiției aplicată pe 

legitimația de sportiv sau sub forma de adeverință, eliberată de către o Policlinică/ Clinică sau 

Cabinet de Medicina Sportivă.  

3. Să dețină o poliță de asigurare în caz de accident, valabilă pe perioada de desfășurare a 

competiției. 

4. Completarea ANEXEI 1  privind DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru 

participarea la Campionatul Național de Ju Jitsu din perioada 13-15 mai 2022 (denumită 

mai jos „competiție”) – declarația va fi depusă în original la secretariatul competiției, în 

momentul efectuării acreditarii.  

5. În cazul în care antrenorul/președintele/reprezentantul  clubului optează pentru urcarea în/și în 

categoria superioară va completa o declarație pe propria răspundere suplimentară (ANEXA 2 

) privind  DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru participarea la 

Campionatul Național de Ju Jitsu din perioada 13-15 mai 2022 (denumită mai jos 

„competiție”) la categoria de vârstă/greutate superioară - declarația va fi depusă în original la 

secretariatul competiției, în momentul efectuării acreditarii.  

 

Președinții/antrenorii/coordonatorii delegațiilor vor avea obligația verificării documentelor mai sus 

menționate, înainte de înscrierea sportivilor pe platforma Sport Data și înainte de plecarea sportivilor spre 

locația de desfășurare a Campionatului Național.  

*Responsabilitatea verificării și înscrierii cade în sarcina exclusivă a președinților/ antrenorilor/ 

instructorilor care sunt delegați a efectua operațiunile de înscriere în platforma Sport Data.  

**Datele/înscrierile greșit efectuate vor fi sancționate cu anularea înscrierii și descalificarea 

sportivului.  
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Înscrierea sportivilor se va face pe platforma  Sport Data  https://www.sportdata.org/  începând cu 

data de 19.04.2022. Ultima zi de înscriere este 05.05.2022, orele 23.59. Pentru soluționarea eventualelor 

probleme tehnice, suportul tehnic va fi asigurat de dl. Bucur Ciprian, Coordonator înscrieri/desfășurare 

competiție /consiliere IT al evenimentului ciprianbucur@kokoro.ro – tel. 0740502610. 

 

 

C. REGULAMENTUL COMPETIȚIONAL 

 

Regulamentul competițional aplicat va fi cel aprobat de Federația Internațională de Ju Jitsu (IJJF) 

https://jjif.sport/downloads/ și adoptat de Federația Română de Arte Marțiale – Departamentul de Ju Jitsu. 

Aplicarea în totalitate a Regulamentelor competiționale cade în sarcina exclusivă a Colegiului Arbitrilor si 

a arbitrilor convocați la Campionatul Național.    

 

D. PRECIZĂRI  PRIVIND ÎNSCRIEREA IN COMPETIȚIE: 

 

Categoriile la care sunt înscriși mai puțin de 3 sportivi (perechi) nu se vor putea desfășura, sportivii 

prin președinții/antrenorii de club putând opta pentru participarea la o categorie superioară de vârstă sau 

greutate sau pentru PARTICIPARE ÎN COMPETIȚIE ȘI DE A ACCEDE PENTRU OBȚINEREA UNUI 

LOC PE PODIUM. În cazul sportivilor din ultimele/ultima categorie de greutate/vârstă, categoriile se vor 

disputa indiferent de numărul de sportivi înscriși. 

În cadrul secțiunii Duo/Show, un sportiv poate face parte din maxim două echipe (masculin, 

feminin, după caz, mixt). Nu există restricții de vârstă între parteneri, dar echipa de DUO 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. 

Numărul maxim de sportivi înscriși de un club pe o anume categorie de greutate și vârstă este de trei 

sportivi.  

Totodată, numărul maxim de perechi de duo înscrise de un club pe aceeași categorie de vârstă este 

de trei perechi. 

Premierea sportivilor se va face din 2 în 2 ore  

 

 

E. AFIȘARE ELEMENTE DE PROMOVARE CLUB, SPONSORI SAU TERȚI 

 

Cluburile pot afișa bannere, roll-up-uri, afișe, alte elemente de promovare ale clubului și/sau 

ale sponsorilor doar în zona indicată de organizatori.  

Nu pot fi afișate  bannere, roll-up-uri, afișe, alte elemente de promovare ale clubului și /sau 

ale sponsorilor în zona de premiere, în zona de desfășurare a competiției sau în alte zone decât cele 

indicate de organizator.  

 

F. CATERING ÎN PAUZA COMPETIȚIONALĂ  

Se poate asigura, catering prin firmele contractate, tuturor cluburilor ale căror 

sportivi/însoțitori doresc servirea mesei în pauza competițională. Valoarea unui meniu/persoană 

https://www.sportdata.org/
https://jjif.sport/downloads/
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este de 27 lei. Solicitarea pentru servicii de catering va fi transmisă până în data de 10.05.2022, 

către dl. Florin Moldovan (tel.0744343612). Cluburile doritoare vor transmite numele clubului, nr. 

de meniuri și persoana desemnată pentru preluarea pachetelor. Plata serviciilor de catering se va 

face direct de clubul solicitant. 

 

POSIBILITATI DE CAZARE 

 

HOTEL GRAND***  

https://hotelgrand.ro/ 

0744.523.825 

  

 

 

HOTEL SANDORIA *** 

https://hotelsandoria.ro/ 

0748.152.749 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL BUSINESS*** 

https://www.hotel-business.ro/ 

0734.100.509 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alte variante de cazare pot fi găsite pe platformele: www.booking.com, www.trivago.ro , 

www.travelminit.com , www.hotelguru.ro, www.cazaretargumures.ro  

 

 

 

 

 

 

 

https://hotelgrand.ro/
https://hotelsandoria.ro/
https://www.hotel-business.ro/
http://www.booking.com/
http://www.trivago.ro/
http://www.travelminit.com/
http://www.hotelguru.ro/
http://www.cazaretargumures.ro/
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G. PROGRAMUL (PRELIMINAR) DE DEȘFĂȘURARE A COMPETIȚIEI:  

 
DATA / ZIUA ORA ACTIVITATEA   LOCAȚIA  

13.05.2022 

Vineri 

18.00-20.00 ✓ Acreditarea sportivilor, verificarea 

documentelor sportive, efectuarea 

cantarului F/M 

Sala Sporturilor 

Târgu Mureș 

(Polivalentă) 

 20.00 -21.00 Tragerea la sorți/on-line Platforma 

Sport Data 

14.05.2022 

Sâmbătă 

08.00 ✓ Sosirea delegațiilor 

✓ Direcționarea de voluntari  spre locurilor de 

înregistrare, acreditare, vestiare, sala de 

ședințe, etc... 

✓ Acreditarea sportivilor, verificarea 

documentelor sportive, efectuarea 

cantarului F/M pentru sportivii sosiți 

SÂMBĂTĂ 

 

 

Sala Sporturilor 

Zonele A, B, C, D 

 8.30-09.00 Ședința președinți/antrenori/conducători 

cluburi sportive/arbitri 

Sala sporturilor – 

sala de metodică 

   Ședință tehnică arbitraj 

 09.00 -9.15 Deschiderea oficială  

Intonarea Imnului Național al României  

Alocuțiuni oficialități  

Zona centrală – sala 

de competiție  

 09.30 Începerea competiției pe 4 suprafețe de 

concurs (TATAMI)   

 

 

Sala de competiție   U8 -U12: 

Fighting  / Ne-Waza 

Duo  / Show 

 12.30 PREMIERE 1 Zona de premiere 

 13.00 – 14.00 Pauza competițională pauza de masa   

 14.00 – 20.00 Continuarea competiției (2) pe 4 suprafețe 

de concurs (TATAMI)   

U8 -U12: 

Fighting  / Ne-Waza 

Duo  / Show 
 

MASTER: 

Fighting  /  Ne-Waza 

 

 

 

 

Sala de competiție 

 16.00 PREMIERE 2 Zona de premiere 

 

 18.00 PREMIERE 3 Zona de premiere 

 

 20.00 PREMIERE 4 Zona de premiere 

 

15.05.2022 

Duminica  

08.00 – 09.00 ✓ Acreditarea sportivilor, verificarea 

documentelor sportive, efectuarea 

cantarului F/M pentru sportivii sosiți 

DUMINICĂ 
 

 

 09.00 - 17.00 Începerea competiției pe 4 suprafețe de 

concurs (TATAMI)   
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U10 -U14: 

Fighting  / Ne-Waza 

Duo  / Show 

Sala de competiție 

 11.00 PREMIERE 1 Zona de premiere 

 

 13.00 PREMIERE 2 Zona de premiere 

 

 13.00-14.00 Pauza competițională/pauză de masă  

 15.00 PREMIERE 3 Zona de premiere 

 

 17.00 PREMIERE 4 Zona de premiere 

 

  ÎNCHIDEREA COMPETIȚIEI 

PLECAREA DELAGATIILOR  

 

 

 

COMISIA DE ORGANIZARE COMPETIȚII 

 

Lixandru Viorel – președinte interimar,  

Bucur Ciprian - secretar, 

Membri: Chelu Ion,  

               Hoble Vasile,  

               Oltean Cristina,  

               Belean Adrian 

 

COLEGIUL ARBITRILOR 

 

 Trașcă-Staicu Rinu Adonis – președinte,  

          Șchiopu Cristian – secretar,  

           Membri: Ungureanu Dan,  

                          Iacob Răzvan,  

    Vacarenco Constantin 

  

 

Boroș Raul                                                                             Manole Robert 

A.S.C.S. Ronin Training Academy         Director Departament de Ju Jitsu 

Coordonator local                                                                      Federația Română de Arte Marțiale 

 

 

 

 

MULT SUCCES SPORTIVILOR 
  



 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE 

DEPARTAMENTUL DE JU JITSU 
______________________________________________________ 

 

 
ANEXA 1 

 

DECLARAȚIE CLUBURI SPORTIVE  

 

CLUBUL SPORTIV :      Denumire conform CIS                                                                          

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 
Pentru participarea la Campionatul Național de Ju Jitsu 

 din perioada 13-15 mai 2022 (denumită mai jos „competiție”) 
  

Sportivii nominalizați în tabelul de mai jos, declarăm pe propria răspundere următoarele: 

✓ Ne-am înscris voluntar la competiție; 

✓ Participând, ne asumăm toată răspunderea în cazul unei accidentări suferite în competiție,  

consecințele fiind suportate de către fiecare dintre noi și nu de către organizatori sau antrenor; 

✓ Am înțeles și cunoaștem regulile după care se va desfășura competiția; 

✓ Suntem de acord ca evoluțiile noastre din timpul competiției sa fie filmate, fotografiate, 

înregistrate și/sau publicate, fără limite sau constrângeri, de către Federația Română de Arte Marțiale 

prin intermediu personalului desemnat;  

✓ Prin semnarea acestei declarații, suntem de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal, în scopul înscrierii în competiție, a întocmirii clasamentelor și publicării acestora. 

 
NR 

CRT 

 

NUME / PRENUME 

 

CI/BI 

persoana semnatara 

 

Semnătură 
(pentru minori vor semna părinții sau tutorele) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

 

Semnătură antrenor/ instructor                                                                         Data __/___/ 2022 

      Nume/ prenume/ semnătură                                                                                          zz.ll.aaaa 

 

Președinte Club Sportiv 

Nume/ prenume/ semnătură                                                                                           
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ANEXA 2  

DECLARAȚIE SUPLIMENTARĂ CLUBURI SPORTIVE  

 

CLUBUL SPORTIV :      Denumire conform CIS                                                                          

DECLARAȚIE SUPLIMENTARE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 
Pentru participarea la Campionatul National de Ju Jitsu  

din perioada 13-15 mai 2022 (denumită mai jos „competiție”) 

 la categoria de vârstă/greutate superioară 
  

Sportivii nominalizați în tabelul de mai jos, declarăm pe propria răspundere următoarele: 

✓ Ne-am înscris voluntar la competiție; 

✓ Ne-am înscris voluntar pentru urcarea în/și în categoria superioară; 

✓ Participând, ne asumăm toată răspunderea în cazul unei accidentări suferite în competiție,  

consecințele fiind suportate de către fiecare dintre noi și nu de către organizatori sau antrenor; 

✓ Am înțeles și cunoaștem regulile după care se va desfășura competiția; 

✓ Suntem de acord ca evoluțiile noastre din timpul competiției sa fie filmate, fotografiate, 

înregistrate și/sau publicate, fără limite sau constrângeri, de către Federația Română de Arte Marțiale 

prin intermediu personalului desemnat; 

✓ Prin semnarea acestei declarații, suntem de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal, în scopul înscrierii în competiție, a întocmirii clasamentelor și publicării acestora. 

 
NR 

CRT 

 

NUME / PRENUME 

 

CI/BI 

persoana semnatara 

 

Semnătură 
(pentru minori vor semna părinții sau tutorele) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

 

Semnătură antrenor/ instructor                                                                         Data __/___/ 2022 

      Nume/ prenume/ semnătură                                                                                          zz.ll.aaaa 

 

Președinte Club Sportiv 

Nume/ prenume/ semnătură                                                                                           

 

 


