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Raport eveniment
Cupa Balcanică de Kendo, ediţia 7.
— 2016 —
Data evenimentului:
Locul evenimentului:
Tipul evenimentului:

Organizator:
Participanți:

9-11 septembrie, 2016
Centrul Sportiv Apollo, Bulevardul Energeticienilor nr. 5, sector 3, Bucureşti
competiţie
individual seniori masculin (peste 18 ani)
individual seniori feminin (peste 18 ani)
individual juniori (12-17 ani)
echipe seniori masculin (de 5+2 persoane)
echipe seniori feminin (de 3+2 persoane)
echipe juniori (de 3+2 persoane, mixte, 12-17 ani)
examen
1 kyu – 3 dan
Asociația Cluburilor de Kend, Iaido și Jodo
Federaţia Română de Kendo – organizaţie în curs de înfiinţare
6 țări – 98 competitori, 13 arbitri, 13 organizatori, 24 candidați la examen.
(detalii în catalogul evenimentului anexat).

Desfăşurarea evenimentului:
9 septembrie, 2016 – vineri
16.00-19.00
primirea delegațiilor la hotel
19.00-20.00
free jigeiko
10 septembrie, 2016 – sâmbătă
07.30-08.55
deschiderea şi pregătirea sălii, înregistrare, shinai check, ședința arbitrilor, încălzire
Reuniunea 1:
09.00-09.15
ceremonialul de deschidere
09.20-11.45
individual seniori feminin (suprafața A) / individual juniori (suprafața B)
11.45-12.15
pauză de masă
Reuniunea 2:
12.15-16.15
competiţia de individual seniori masculin (suprafața A și B)
16.30-16.40
ceremonialul de premiere
17.00-18.00
jigeiko liber
19.00cină
11 septembrie, 2016 – duminică (reuniunea 3)
07.50-08.55
înregistrarea participanţilor, shinai check, şedinţa arbitrilor, încălzire
09.00-09.10
ceremonialul de deschidere
09.15-11.30
competiţia de echipe feminin (suprafața A) / echipe juniori (suprafața B)
11.45-14.30
semifinalele și finala categoriei de individual masculin
14.40-14.50
ceremonialul de premiere
15.00-16.00
examen de grad
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Rezultate:
1. La categoria de juniori individual au fost 18 participanți din 5 țări. Clasament final:
 locul 1: Sibinović Nemanja (Serbia)
 locul 2: Iliescu Silviu-Alexandru (România)
 locul 3: Tomuț Alex-Cristian și Asama Yukito (România)
 FS: Bickovski Oleg (Macedonia)
2. La categoria de individual feminin au fost 20 participante din 4 țări. Clasament final:
 locul 1: Burinaru Alexandra (România)
 locul 2: Yiğit Elif (Turcia)
 locul 3: Cansiz Humeyra și Aydogdu Busra (Turcia)
 FS: Yucel Biranda (Turcia)
3. La categoria de individual masculin au fost 56 participanți din 9 țări. Clasament final:
 locul 1: Chirea Marius-Alin (România)
 locul 2: Tekelioglu Burak (Turcia)
 locul 3: Vucinic Andrija (Montenegro) și Stanev Andrey (Bulgaria)
 FS: Jeličić Mladen (Serbia) și Dolan Serkan (Turcia)
4. La categoria de echipe juniori au fost 5 echipe din 4 țări. Clasament final:
 locul 1: România 1 (Tomuț A., Dobrovicescu T., Iliescu S., Cristache A.)
 locul 2: Serbia (Sibinović N., Drmanović A., Jovičić V., Pekeč S.)
 locul 3: România 2 (Cornea C., Vasile C., Jakab A., Rusu-Boca D.)
5. La categoria de echipe feminin au fost 5 echipe din 3 țări. Clasament final:
 locul 1: Turcia 1 (Yiğit E., Cansiz H., Aydogdu B.)
 locul 2: România 1 (Burinaru A., Józsa R., Creangă A., Spiru C., Caliniuc I.)
 locul 3: Turcia 2 (Yucel B., Belin T., Tek D.)
6. La categoria echipe seniori au participat 7 echipe din 6 țări. Clasament final:
 locul 1: Montenegro (Sljivancanin M, Petricevic D, Andrijasevic M, Vucinic A, Djuraskovic D, Bojic A)
 locul 2: Romania 1 (Stupu A, Chirea A, Mocian A, Drăgan D, Mocanu A, Mocanu S, Sbârcea B)
 locul 3: Bulgaria (Sagaev L, Dimitrov M, Stanev A, Ivanov A, Nikolaev N, Vodenicharov K, Krastev I)
 locul 3: Turcia (Engin C, Demircioglu B, Aydogdu C, Dolan S, Tekelioglu B, Kurtulus E, Gokmen B)
Detalii despre desfășurarea compețițiilor se găsesc în tabelele de competiție anexate.
Examenul de grad a decurs conform regulamentelor FIK/EKF aferente, rezultatele au fost raportate
corespunzător la EKF. La examen au candidat 23 de practicanți în fața unei singure comisii de examinare cu
următoarele rezultate sumare:
1 kyu: 2/3 – 67%
1 dan: 6/6 – 100%
2 dan: 8/9 – 89%
3 dan: 1/5 – 20%

Pagina 2 din 3

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

Observații, deviații, probleme:
 Corectare din partea lui Keskovski Zlatko legat de departajearea competitorilor din pool D la individual
juniori. S-a făcut meciul de departajare între Bickovski (MAC) – Vasile (ROU) imediat după pool E,
competiția s-a continuat fără întrerupere notabilă.
 S-a schimbat regula competiției de individual masculin: în ziua competiției s-a introdus la
recomandarea lui Ducarme sensei decizia victoriei prin hantei în caz de egalitate după un encho de 3
minute. Competitorii au fost anunțați în pauza de masă, înaintea începerii competiției. Nimnei nu a
avut obiecții.
 Contestație din partea lui Dejan Djuraskovic (MNE) după meciul 81 legat de decizia luată de arbitri. El
a obiectat cu privire la imparțialitatea arbitrilor, având în vedere că în meciul lui împotriva lui
Alexandru Stupu (ROU) toți arbitri au fost din România, iar la hantei decizia a fost în favoarea
competitorului român. Contestația a fost respinsă de shinpan-shunin, J.C. Wolfs sensei.
 La premierea juniorilor din geșeală s-a acordat locul 3 lui Hadzieva Radostina în locul lui Asama Yukito.
Imediat după ceremonialul de încheiere s-a retras diploma și medalia și s-a acordat lui Asama. La
ceremonialul de premiere cu o zi mai târziu s-a anunțat greșeala în cadru oficial.
 La începerea competiției de echipe masculin sistemul electronic de înregistrare a rezultatelor pe
ecranul de la suprafața „A” afișa valori eronate. Remedierea s-a făcut imediat (15 min), competitiția
nefiind oprită. Pe durata remedierii problemelor tehnice rezultatele au fost înregistrate în sistem și
afișate începând cu meciul de chuken între Serbia-Turcia.

Secretar general
Józsa Levente
Târgu Mureș,
19 septembrie, 2016
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