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Cupa Balcanică de Kendo, ediția nr. 7 

— 2016 — 

 

Data eveniment
  

9-11 Septembrie, 2016 

 

Locație eveniment Centrul Sportiv Apollo (http://www.centrulsportivapollo.ro/) 

Bulevardul Energeticienilor nr. 5, sector 3, Bucureşti 

 

Tipul eveniment Competiție individual masculin (18+ ani) 

individual feminin (18+ ani) 

individual juniori 2 (15-17 ani) 

individual juniori 1 (12-14 ani) 

echipe seniori masculini (max. 2 echipe/țară, 5 
membri/echipă) 

echipe seniori feminin (max. 2 echipe/țară, 5 membri/echipă) 

echipe juniori (3 membri/echipă) 

Examinare 1 kyu – 4 dan 

Free jigeiko 

 

Organizator Asociația cluburilor de Kendo, Iaido și Jodo 

 

Sensei invitați Ducarme Alain (7 dan renshi) 

Sakai Toshinobu (7 dan kyoshi) 

Wolfs Jean-Claude (7 dan) 

Hauck Dieter (6 dan) 

Arabajiyski Alexandar (6 dan) 

Kumon Hitomi (6 dan) 

Crăciunel Ioan (6 dan) 

 

Invitați speciali Excelența Sa, dl. Tsushima Kanji 

Excelența Sa, dl. Kisaburo Ishii 

 

Orar eveniment 

 

9 septembrie 2016 – vineri 

 14.00 - 21.00 înregistrarea 

 19.00 - 21.00 welcome geiko 
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10 septembrie 2016 – sâmbată 

 08.00 - 08.55 deschiderea sălii, încălzire 

 09.00 - 09.15 ceremonia de deschidere 

 09.20 - 11.20 competiție individuală (feminin, juniori) 

 11.30 - 12.00 pauză de masă 

 12.00 - 16.00 competiție individuală (masculin) 

 16.30 - 17.00 ceremonia de premiere 

 17.00 - 18.00 free jigeiko 

 19.00 - 23.00 sayonara party 

 

11 septembrie 2016 – duminică 

 08.00 - 08.55 deschiderea sălii, încălzire 

 09.00 - 09.15 ceremonia de deschidere 

 09.20 - 13.20 competiția pe echipe (juniori, feminin, masculin) 

 13.30 - 14.00 ceremonia de premiere 

 14.00 - 15.00 examen de grad 

 

Taxe participare 

 

120 lei/persoană (competiție individuală, keiko vineri, prânz sâmbătă) 

200 lei/echipă seniori 

120 lei/echipă juniori 

 

Examen de grad 

 

Examenul de grad va fi organizat conform regulilor FIK/EKF în vigoare. 

Taxe: 1 kyu:     70 lei examen 

             1 dan:     70 lei examen      90 lei înregistrarea 

             2 dan:     90 lei examen    140 lei înregistrarea 

             3 dan:   140 lei examen    230 lei înregistrarea 

4 dan:   230 lei examen    320 lei înregistrarea 

 

Cazare Rin Grand Hotel **** – 135 lei/noapte/persoană (cameră dublă, mic dejun 
inclus, wi-fi gratuit, parcare gratuită, la 1.2 km de sală). 
http://grand.rinhotels.ro/ 

 

Sayonara Party: 120 lei/persoană - sâmbătă seara, la Rin Grand Hotel 
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Alte detalii 

 

1. Termenul limită de înregistrare: vineri, 19 August 2016 – 18.00. Formularul 
atașat trebuie completat și semnat de președintele clubului și trimis 
organizatorilor,  în timp util. 

2. taxele trebuie plătite, nu mai târziu de 19 August 2016 în următorul cont: 

IBAN: RO16 BREL 0002 0011 7470 0100 
Bank: LIBRA Bank, Bucharest, Romania 
SWIFT: BREL ROBU 
Valuta: RON 
Titular: Asociatia cluburilor de kendo, iaido si jodo 

3. Vă rugăm să includeți și o fotografie recentă (portret 3/4) împreună cu 
formularul de înregistrare, atât pentru participanți, cât și pentru shinpan/sensei. 

4. Pentru orice altă informație nu ezitați să ne contactați prin email 

(contact@kendo-romania.ro) sau prin telefon (+40 743 224 131). 

 

 

Târgu Mureş,  Secretar General 

12 Iulie, 2016  Józsa Levente 
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