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Vizita delegației Universității Tsukuba 

Invitație și informații preliminare 

— 2017 — 

 

Data evenimentului: 28 februarie – 7 martie 2017 

Locul evenimentului: Brașov, București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș 

Tipul evenimentului: stagiu de lot 

antenamente generale 

Organizator:  Asociația Cluburilor de Kendo, Iaido și Jodo 

Organizatori local: Sankon Kendo Club (Brașov) 

Clubul de Arte Marțiale Ikada (București) Clubul Sportiv Sonkei Kendo (București) 

Clubul Sportiv Kashi (Târgu Mureș)  Clubul Sportiv Taiken, Cluj-Napoca 

 

Program: 

Data Sakai Toshinobu sensei Student 1 Student 2 

28 februarie, marți Primirea delegației – aeroportul Otopeni – ora 22.05 

1 martie, miercuri Keiko la Ikada Keiko la Kashi, Tg. Mureș Keiko la Taiken, Cluj 

2 martie, joi 
Program liber Keiko la Kashi, Tg. Mureș Program liber 

Keiko la Sonkei, București Keiko la Kashi (19.00-21.00) Keiko la Taiken, Cluj 

3 martie, vineri În Brașov la Universitatea Transilvania: Stagiu de lot / keiko general (18.00-20.00*) 

4 martie, sâmbătă 

Stagiu de lot / keiko general (10.00-12.00*) 

Pauză de masă 

Stagiu de lot / keiko general (17.00-19.00*) 

5 martie, duminică 

Stagiu de lot / keiko general (09.00-11.00*) 

Pauză de masă 

Stagiu de lot / keiko general (13.00-15.00*) 

6 martie, luni Posibil seminar de Kendo Kata în București (urmează să fie stabilită locația) 

7 martie, marți Plecarea delegației Tsukuba din România - 14.40 / Otopeni 

*) orarul stagiului de lot este orientativ, se poate modifica în funție de orarul sălii, clauze contractule, la cererea 

profesorului sau din alte motive neprevăzute. 

 

Detalii organizatorice: 

1. Termen de înscriere la stagiul lotului: vineri, 23 februarie, 2017 – ora 18.00. 

Prezența lotului întreg la acest eveniment este obligatorie! 

2. Paralel cu stagiul de lot va fi antrenament deschis pentru oricine cu bogu. 

3. Pentru a participa la antrenamentele cluburilor vă rugăm să contactați șeful clubului organizator. 

4. Costuri (valabile pentru practicanții activi) – participare la stagiu de lot: 100 lei/senior, 50 lei/junior. 

5. Pentru detalii vă rog să mă contactaţi în timp util pe e-mail (contact@kendo-romania.ro), sau 

telefonic (0743-224.131). 

 

Secretar general 

Józsa Levente 

Târgu Mureş, 

30 ianuarie, 2017 
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