
 

 Asociația Cluburilor de Kendo, Iaido și Jodo 
www.kendo-romania.ro 

contact@kendo-romania.ro 
Tel: +40 743 224 131 

 
 

 

 
Pagina 1 din 4 

Proces verbal al  

ADUNARII GENERALE A ACKIJ 

— 24 noiembrie 2018, Bucuresti — 

 

1. Deschidere, prezenţă – Mahika Sorin. 

 

 Clubul Numele şi prenumele reprezentant/ţi Prezent 

1 Bushi Shindo RECHEȘAN Codruța-Ioana Da 

2 Bushi Tokukai BUZÁS Csaba, CSIBI Zsolt  Da 

3 CRK GÂRBEA Ion Da 

4 Hargita GYÖRFI György Da 

5 Ichimon CRĂCIUNEL Ioan Da 

6 Ikada KORENSCHI Eduard Da 

7 Kashi JÓZSA Levente Da 

8 Ken Shin - Absent 

9 Kyobukan GRAPĂ Daniela Da 

10 Museido - Absent 

11 Ronin SABĂU Dan Da 

12 Sakura BRÎCOV Andrei Da 

13 Sam Sho IANĂȘ Florin-Răducu Da 

14 Sankon CREANGĂ Alice-Izabella Absent 

15 Sobukan MOISE Adrian Da 

16 Sonkei MAHIKA-VOICONI Sorin-Constantin  Da 

17 Taiken MOCIAN Adrian-Ilie  Da 

 

Comitetul Executiv 

Funcţia Numele şi prenumele Prezent 

Preşedinte (Pr) MAHIKA-VOICONI Sorin-Constantin Da 

Vicepreşedinte (VP) JÓZSA Levente (interimar) Da 

Secretar general (SG) SPIRU Camelia-Nicoleta (interimar) Da 

Trezorier (Tr) CRISTEA Călin-Ștefan (interimar) Da 

Director tehnic (DT) LUCA Mihai-Cătălin Da 

 

Alţi oficiali 

Funcţia Numele şi prenumele Prezent 

Ofiţer anti-dopping  GYŐRFI Sándor Absent 

 

Alţi participanți (membrii provizorii, observatori, etc.) 

Funcţia Numele şi prenumele Observații 

Președinte Yukai SACALOV Liviu Yukai – membru afiliat provizoriu în ACKIJ până 2019.04 

Președinte ARA FURTUNĂ George Arashi Dojo – membru afiliat provizoriu până 2019.11 

Președinte CDO GEORGESCU Octavian Coroana de Oțel – membru afiliat provizoriu până 2019.11 
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2. 2. Cazul disciplinar Liviu Ghițuleasa 

i) Liviu Ghițuleasa absent; 

ii) Ca urmare a atacării cu apel de către Liviu Ghițuleasa a deciziei Comisiei de Disciplină constituită în vederea 

cercetării faptelor săvârșite de către Liviu Ghițuleasa cu ocazia seminarului de Iaido și Jodo organizat la Sofia 

(Bulgaria) în perioada 02-04.03.2018, Adunarea Generală a aprobat constituirea Comisiei de Apel cu 

următoarea componență nominală: Liviu Sacalov, Adrian Mocian, Eduard Korenschi; 

iii) Comisia de Apel constituită conform punctului ii) va lua decizii asupra sancțiunilor disciplinare dispuse de 

Comisia de Disciplină constituită în vederea cercetării faptelor săvârșite de către Liviu Ghițuleasa cu ocazia 

seminarului de Iaido și Jodo organizat la Sofia (Bulgaria) în perioada 02-04.03.2018; 

iv) Termen pentru decizia Comisiei de Apel: 31 ianuarie 2019; 

v) Adunarea Generală aprobă Regulamentul Intern de organizare și funcționare a Comisiei de Apel, după cum 

urmează: 

 Comisia de Apel se întrunește ori de câte ori consideră necesar; 

 Comisia de Apel va analiza documentele/informațiile care au făcut obiectul cercetării discplinare 

precum și orice alt document/informație în legătură cu seminarul de Iaido și Jodo organizat la Sofia 

(Bulgaria) în perioada 02-04.03.2018. De asemenea, Comisia de Apel poate audia orice persoană de la 

care consideră că poate obține informații/documente în legătură cu seminarul de Iaido și Jodo 

organizat la Sofia (Bulgaria) în perioada 02-04.03.2018. 

 Întrunirea Comisiei de Apel se poate face în următoarele forme: întâlniri, video conferințe, tele 

conferințe.  

 Membrii Comisiei de Apel pot coresponda prin e-mail sau letric atât în cadrul Comisiei cât și cu terțe 

părți în vederea solicitării de documente, exprimarea unor opinii/puncte de vedere, etc. 

 Audierea părților interesate și/sau a unor terțe părți de către Comisia de Apel se poate face prin 

întâlniri, video conferințe, tele conferințe, corespondență prin e-mail sau în format letric. 

 Deciziile Comisiei de Apel se iau cu majoritate relativă (cel mai mare numar de voturi) și se 

consemnează într-un proces verbal semnat de membrii Comisiei de Apel. Dacă un membru al Comisiei 

de Apel refuză semnarea procesului verbal, se va consemna acest lucru în locul destinat aplicării 

semnăturii. 

 Corespondența și documentele aferente activității Comisiei de Apel vor fi puse la dispoziția Comitetului 

Director în vederea arhivării acestora pentru o perioadă de 5 ani. 

 

 

3. Activitatea 2018/19  

Situație activitate kendo – Sorin Mahika (Pr) 

 Pr a prezentat informațiile principale cu privire la participarea la WKC17/2018 – Incheon, Coreea și 

stagiul de pregătire la Universitatea Tsukuba (evaluarea programului de pregătire 2017/2018, 

rezultate, aspecte legate de deplasare, etc.) 

 Pr a prezentat informațiile principale cu privire la participarea la BKC9/2018, Instanbul. 

 Pr a informat Adunarea Generală cu privire la faptul ca BKC10/2019 se va desfășura pe 6-7 Aprilie, 

Sofia/Bulgaria. 
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Situație activitate iaido – Ianăș Florin (CN1, EIC25) 

 Ianas Florin a prezentat informațiile principale cu privire la numărul de practicanți de Iaido (48) și 

stagiile/competițiile internaționale la care s-a participat. Adunarea Generală a apreciat creșterea 

cantitativă și calitativă a practicării Iaido (participări la stagiile de pregătire, promovare examene, 

participări la competițiile interne/internaționale). 

 La solicitarea clubului SOBUKAN (prin Adrian Moise) au fost discutate aspectele sesizate de către 

clubul SOBUKAN cu privire la prima ediție a Campionatului Național de Iaido desfășurat la București în 

data de 14-16 iunie 2018 (schimbarea orei de începere a competiției). Dl Ianăș a prezentat informațiile 

solicitate de clubul SOBUKAN și a adăugat că raportul competiției a fost publicat pe site-ul asociației și 

că informațiile cu privire la incidentul discutat au fost furnizate la scurt timp după competiție (în data 

de 21.06.2018). Dl Gârbea, în calitate de participant la Campionatul National de Iaido a adus la 

cunoștința Adunării Generale informații suplimentare cu privire la incidentul discutat. Dl Moise 

(reprezentant al clubului SOBUKAN) a concluzionat că a luat la cunoștință de informațiile prezentate și 

că incidentul pentru care a solicitat informații a fost raportat și că nu are alte comentarii. Adunarea 

Generală nu a dispus nici un fel de măsuri cu privire la aspectele sesizate de către clubul SOBUKAN. 

NB: În data de 13.07.2018 secretariatul asociatiei a comunicat prin e-mail catre dl Moise adresa la 

care poate fi accesat raportul Campionatului National de Iaido și în atașament comunicarea din 

partea dlui Ianas cu privire la incidentul pentru care clubul SOBUKAN a solicitat discutarea în cadrul 

Adunării Generale.  

 Sorin Mahika a adus la cunoștința Adunării Generale un număr de 3 e-mailuri trimise în perioada 21-

23.10.2018 de la adresa de e-mail ploiesti_kenjutsu@yahoo.com și semnate „Liviu Ghițuleasa” 

(membru al clubului SOBUKAN). Sorin Mahika a dat citire acestor mesaje în forma lor integrală și a 

precizat ca analizează posibilitatea formulării unei plângeri împotriva dlui Liviu Ghițuleasa și a clubului 

SOBUKAN în vederea cercetării disciplinare a acestora. Dl Moise (reprezentant al clubului SOBUKAN) a 

precizat în scris (anterior Adunării Generale) că e-mailurile transmise de către Liviu Ghițuleasa nu 

reprezintă punctul de vedere al clubului SOBUKAN. Adunarea Generală nu a dispus nici un fel de 

masuri cu privire la solicitarile exprimate de catre dl Liviu Ghituleasa în cadrul e-mailurilor trimise în 

perioada 21-23.10.2018 de la adresa de e-mail ploiesti_kenjutsu@yahoo.com. 

Situație activitate jodo – Gârbea Ion (EJC17) 

Ion Garbea a prezentat informații generale cu privire la EJC17 (competiție, promovare examen, etc.) și a propus 

organizarea unui stagiu național de jodo în data de 30 martie 2019. 

 

4. Prezentare situaţie financiară – Cristea Călin-Ștefan 

În momentul AG2018/2 următorul bilanț este valabil: 

 Intrări cotizații 2018: 
Kendo: 21.300 lei 
Iaido: 4.395 lei 
Jodo: 240 lei 

 Situatia generală la 24.11.2018 
Total încasări: 152.014 lei 
Total plăți: 148.224 lei 
Disponibil: 3.790 lei 
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5. Diverse – Sorin Mahika 

 Cerere Afiliere Chinda Dojo pentru Iaido, posibil Jodo 

Ianăș Florin a prezentat informatii detaliate cu privire la cererea de afiliere a Asociației Chinda Dojo. 

Adunarea Generală a aprobat afilierea Asociației Chinda Dojo la ACKIJ. 

 

 Revizuire ROF / Carnete pentru practicanți – Ianăș Florin 

Se aprobă introducerea în ROF a următorului articol în regulament, la capitolul Drepturile si Obligațiile 

practicanților ACKIJ,  în vederea emiterii legitimațiilor ce vor atesta apartenența practicanților la ACKIJ.  

 

”Practicanții sunt îndreptățiți să folosească echipamentul specific (shinai, bokuto, iaito, jo, kendogu, etc.) 

numai în cadrul evenimentelor organizate de cluburi, de asociație, sau de organizații superioare (FIK/EKF).” 

 

Legitimații de tip card se vor produce/imprima până la data de 15 martie 2019. 

 

 Clubul Bushi Tokukai a anunțat că dorește să organizeze Cupa României la Kendo în perioada 4-5 Mai 

2019, la Miercurea Ciuc. Adunarea Generală a aprobat organizarea competiției Cupa României la Kendo 

în perioada 4-5 Mai 2019, la Miercurea Ciuc, coorganizator Clubul Bushi Tokukai. 

 CRK a anunțat organizarea în localitatea Plopeni,  pe 24 Februarie 2019 a competiției de Kendo „Trofeul 

Dacic”.  

 
 
24 Noiembrie, București       Secretar General 

          Spiru Camelia-Nicoleta 
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