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Campionatul Na ional de Kendo, edi ia 22.
— 2015 —

Data evenimentului:

28-29 noiembrie, 2015

Locul evenimentului: Sala Constructorul – Strada Fizicienilor nr. 50, sector 3, Bucure ti
Tipul evenimentului:

competi ie

individual seniori masculin (peste 18 ani)
individual seniori feminin (peste 18 ani)
individual juniori mari – 2 (15-17 ani)
individual juniori mici – 1 (12-14 ani)
echipe (de 5 persoane, mixte la gen, min. 18 ani)

examen
edin
Organizator:

de 1 kyu – 3 dan

(adunarea general a cluburilor de kendo)

Departamentul de Kendo al FRAMC
Federa ia Român de Kendo – organiza ie în curs de înfiin are

Program:
28 noiembrie, 2015 – sâmb
08.00-09.50

(reuniunea 1 i 2)

– deschiderea i preg tirea s lii
– înregistrarea participan ilor, shinai check, edin a arbitrilor, înc lzire
Reuniunea 1:

10.00-

– ceremonialul de deschidere (~20-30 min)
– demonstra ie de Nihon Kendo Kata (~10 min)
– competi ia de individual seniori feminin i juniori (~60-90 min)
– pauz de mas /înc lzire (~30 min)
Reuniunea 2:
– competi ia de echipe (~3 h)
– ceremonialul de premiere (~15 min)
– jigeiko liber (~45-60 min)

18.00-

– edin a cluburilor de kendo (2-3 ore)

29 noiembrie, 2015 – duminic (reuniunea 3)
08.00-09.00

– distribuirea echipamentelor provenite din dona ie

09.00-09.55

– înregistrarea participan ilor, shinai check, edin a arbitrilor, înc lzire

10.00-...

– ceremonialul de deschidere (~5-10 min)
– competi ia de individual seniori masculin (2-4 h)
– ceremonialul de premiere (~15 min)
– examen de grad (~1 h)
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Detalii organizatorice:
1. Termen de înscriere: vineri, 13 noiembrie, 2014 – ora 18.00.
2. Formularul de înscriere: v

rug m s

toate persoanele care pot s

aib

completa i detaliat formularul anexat, s

leg tur

introduce i

cu evenimentul (nu numai competitorii, dar i

arbitri, examinatori, candida i la examen, ajut tori la organizare, etc).
3. Rug m fiecare club, care particip la acest eveniment, s nominalizeze cel pu in o persoan ,
care va ajuta în organizarea evenimentului. Sarcinile pot fi urm toarele: cronometrare,
înregistrarea rezultatelor, etc. În cursul competi iei legarea benti elor se va face de c tre
coechipierii fiec rui participant.
4. Costuri:
a. cotiza ie de competi ie:
individual masculin:

50 lei/participant

individual feminin:

50 lei/participant

individual juniori 2:

30 lei/participant

individual juniori 1:

10 lei/participant

echipe:

50 lei/participant

b. cotiza ie de examen:
1 kyu:

50 lei

1 dan:

70 lei examen

90 lei înregistrare

2 dan:

90 lei examen

140 lei înregistrare

3 dan:

140 lei examen

230 lei înregistrare

5. Cazare, mas : individual
6. Pentru orice problem sau nel murire v rog s m contacta i f

ezitare i în timp util la

adresa de e-mail contact@kendo-romania.ro, sau la num rul de telefon 0743-224.131.

Secretar general
Józsa Levente
Târgu Mure ,
28 septembrie, 2015
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