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Program

Cupa României la Kendo, ediţia 29.

— 2023—

Data evenimentului: 25 – 26 Martie, 2023

Locul evenimentului: Sala de Sport Comuna Blejoi, Prahova

Organizator: Asociația Cluburilor de Kendo, Iaido și Jodo

Program:

Vineri, 24 martie:

19:00 - 21:00  Welcome geiko

21:00 - 22:00   pregătirea sălii

Sâmbătă, 25 martie:

07.00-08.55       – Deschiderea și pregătirea sălii, înregistrare, shinai check, sedinta arbitrilor, încălzire

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

– Individual Copii sub 12 ani / Juniori 12-14 ani (~50-60 min)

– Individual Juniori 15-17 (~45 min)

–  Echipe Juniori (~50 min)*

–  Individual Feminin (~50-60 min)

–  Echipe feminin (~1h) *

–  Individual Seniori 40+ (~1h)

–  Individual Masculin (~3h)

–  Ceremonialul de premiere (~15 min)

–  Jigeiko liber (45-60 min)

20.00-                 – cină

Duminică, 26 martie:

08.00-08.55       – Înregistrarea participanților, shinai check, ședința arbitrilor, încălzire

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

– Echipe Seniori (~4h)

– Ceremonialul de premiere (~15 min)

– Examen de grad 1-4 Dan (~90 min)

*) Categoriile de Echipe Juniori și Echipe Feminin vor fi organizate în funcție de numărul de participanți. Vom

desfășura competițiile dacă se vor înregistra cel puțin 3-4 echipe. De confirmat după închiderea înscrierilor.

**) Orele sunt estimative, posibil program decalat, competitorii și candidații la examen vor fi prezenți pe tot

parcursul evenimentului, pregătiți pentru a începe mai devreme categoria de competiție / examenul dacă este

cazul.
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Detalii organizatorice:
1. Termen de înscriere: Duminică, 5 martie, 2023 – ora 20.00.
2. Formularul de înscriere: vă rugăm să completați detaliat formularul anexat, să introduceți toate

persoanele care pot să aibă legătură cu evenimentul (nu numai competitorii, ci și arbitri, examinatori,
candidați la examen, cei care vor ajuta la organizare, etc).

3. Rugăm fiecare club, care participă la acest eveniment, să nominalizeze cel puțin o persoană care va
ajuta la organizare. Sarcinile pot fi următoarele: pregătirea sălii, cronometrare, înregistrarea
rezultatelor, etc. În cursul competiției legarea bentițelor se va face de către coechipierii fiecărui
participant.

Costuri:

Competiție

IM Individual masculin (bărbaţi peste 18 ani) 80 lei/persoană
IF Individual feminin (femei peste 18 ani) 80 lei/persoană
IJ2 Individual Juniori mari (băieţi şi fete între 15-17 ani) 60 lei/persoană
IJ1 Individual Juniori mici (băieţi şi fete între 12-14 ani) 60 lei/persoană
IC Individual Copii under 12 50 lei/ persoană
EJ Echipe Juniori Goodwill Taikai (12-17 ani) 0 lei

IS Individual Seniori 40+ ani (bărbați și femei peste 40 de ani) 80 lei/persoană sau 130 lei IM/IF + IS
EF Echipe Feminin, 3 membri (femei peste 18 ani) 60 lei/ persoană
ES Echipe seniori, 5+2 (bărbaţi / femei peste 18 ani) 80 lei/persoană

Examen:
● 1 kyu: 75 lei
● 1 dan: 75 lei examen 100 lei înregistrare
● 2 dan: 100 lei examen 150 lei înregistrare
● 3 dan: 150 lei examen 250 lei înregistrare
● 4 dan:     250 lei examen                  350 lei înregistrare

Cluburile sunt responsabile pentru plata integrală a sumelor din formularul de înscriere.
Cotizațiile se pot plăti în avans prin virament bancar în contul ACKIJ.
În cazul plăților cashi vă rugăm să pregătiți cu suma exactă.

Cazare, masă: individual. Sâmbătă seara cină / sayonara party, detalii vor urma.

17 Februarie 2023                                                                                                     Vicepreședinte ACKIJ

București                                                                                                                          Camelia Spiru
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