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Cupa României la Kendo, ediţia 23. 

— 2016 — 

 

Data evenimentului: 5-6 martie, 2016 

Locul evenimentului: Sala Constantin Jude (Olimpia) – Aleea F. C. Ripensia, nr. 11, Timișoara 

Tipul evenimentului: – competiţie individual seniori masculin (peste 18 ani) 

individual seniori 40+ ani 

individual seniori feminin (peste 18 ani) 

individual juniori mari – 2 (15-17 ani) 

individual juniori mici – 1 (12-14 ani) 

individual copii (sub 12 ani) 

echipe (de 5 persoane, mixte la gen şi club, min. 18 ani) 

– examen de 1 kyu – 3 dan 

– adunarea generală a cluburilor de kendo 

Organizator:  Departamentul de Kendo al FRAMC 

   Federaţia Română de Kendo – organizaţie în curs de înfiinţare 

 

Program: 

5 martie, 2016 – sâmbătă (reuniunea 1 şi 2) 

 08.00-09.55  – deschiderea şi pregătirea sălii, înregistrare, shinai check, încălzire 

Reuniunea 1: 

 10.00-  – ceremonialul de deschidere (~10-15 min) 

   – competiţia de individual seniori 40+ ani (1 h) 

– competiţia de individual seniori feminin, juniori şi copii (~60-90 min) 

   – demonstrație de iaido – pauză de masă/încălzire (~30 min) 

Reuniunea 2: 

– competiţia de echipe (~3 h) 

– ceremonialul de premiere (~15 min) 

– jigeiko liber (~45-60 min) 

 18.00-20.00 – şedinţa cluburilor de kendo (2-3 ore) 

 20.00-  – party 

6 martie, 2016 – duminică (reuniunea 3) 

 08.00-08.55  – înregistrarea participanţilor, shinai check, şedinţa arbitrilor, încălzire 

 09.00-  – ceremonialul de deschidere (~5-10 min) 

   – competiţia de individual seniori masculin (~3 h) 

   – demonstrație de kyudo (~15 min) 

– semifinalele și finala categoriei de individual masculin (~15 min) 

   – ceremonialul de premiere (~15 min) 

   – examen de grad (~1 h) 

 

Detalii organizatorice: 

1. Termen de înscriere: vineri, 19 februarie, 2016 – ora 18.00. 

2. Formularul de înscriere: vă rugăm să completaţi detaliat formularul anexat, să introduceţi toate 

persoanele care pot să aibă legătură cu evenimentul (nu numai competitorii, dar şi arbitri, 

examinatori, candidaţi la examen, ajutători la organizare, etc). 
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3. Rugăm fiecare club, care participă la acest eveniment, să nominalizeze cel puţin o persoană, care va 

ajuta în organizare. Sarcinile pot fi următoarele: cronometrare, înregistrarea rezultatelor, etc. În cursul 

competiţiei legarea bentiţelor se va face de către coechipierii fiecărui participant. 

4. Costuri (valabile pentru practicanții activi): 

a. cotizaţii de competiţie: 

 individual seniori 40+: 50 lei/participant 

 individual masculin: 50 lei/participant 

 individual feminin: 50 lei/participant 

 individual juniori 2: 30 lei/participant 

 individual juniori 1: 10 lei/participant 

 individual copii:  gratuit 

 echipe:   50 lei/participant 

b. cotizaţii 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:  individual. 

Recomandări:  Hotel Boavista (Aleea F.C. Ripensia 7/A, Panc Selişte 300575,  tel: +38118200761) 

  Hotel Roma (str. Alexandru Vaida-Voievod, Timișoara 300551, tel: 0356465870) 

6. Masă: individual, sâmbătă seara party, detalii pe loc. 

7. Pentru orice problemă sau nelămurire vă rog să mă contactaţi fără ezitare şi în timp util la adresa de 

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

 

Secretar general 

Józsa Levente 

Târgu Mureş, 

23 ianuarie, 2016 
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