
 

 

REGULAMENTUL ECHIPELOR NAȚIONALE DE KENDO ALE ROMÂNIEI 

Ediția a II-a 

18 mai 2014 

 

1. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SELECȚIA ÎN ECHIPELE NAŢIONALE: 

1.1. Sunt eligibili pentru a face parte din echipele naționale de kendo ale României membrii legitimați ai 

cluburilor afiliate la F.R.K. 

1.2. Componența nominală a echipelor naționale va fi stabilită prin organizarea de meciuri de selecție 

potrivit prezentului regulament. 

1.3. La meciurile de selecție se pot înscrie numai sportivii careau participat la cel puțin 51% din stagiile de 

pregătire organizate de F.R.K. pentru participarea la Campionatul European/Mondial pentru care se 

face selecția; 

1.4. Cu caracter de excepție la regula menționată la punctul 1.1 de mai sus, cu acordul directorului tehnic, 

pot fi admiși la meciurile de selecție fără să fi fost prezenți la stagiile de pregătire și sportivi care 

locuiesc sau se antrenează în afara țării. 

 

2. NUMĂRUL DE MEMBRI AI ECHIPELOR NAȚIONALE: 

2.1. seniori masculin – maximum 7 persoane (5 titulari plus 2 rezerve) 

2.2. seniori feminin – maximum 7 persoane (5 titulari plus 2 rezerve) 

2.3. juniori maximum – 5 persoane (3 titulari plus 2 rezerve) 

 

3. ORGANIZAREA SELECȚIEI ECHIPEI NAȚIONALE (MASCULIN, FEMININ, JUNIORI): 

3.1. Înainte de începerea stagiilor de pregătire pentru fiecare Campionat European/Mondial, CEx va 

transmite către toate cluburile componente ale Federației, la propunerea directorului tehnic, 

programul de pregătire, lista sportivilor nominalizați pentru a participa la programul de pregătire 

precum și orice alte informații disponibile cu privire la competiția pentru care urmează să se facă 

selecția. Lista sportivilor nominalizați va fi alcătuită avându-se în vedere cel puțin următoarele 

elemente: grad, experientă competițională și rezultatele obținute la participările la diverse competiții 

naționale și internaționale, perspectivele sportive, capacitatea de a lucra în echipă, modul de 

comportare și integrare în echipă la competițiile anterioare la care sportivul a participat cu echipa 
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națională, etc. și va cuprinde, în măsura posibilităților, sportivi din toate categoriile: copii aflați în 

apropierea împlinirii vârstei de trecere la juniori, juniori masculin și feminin, seniori masculin și 

feminin. 

3.2. Pe lângă sportivii nominalizați potrivit dispozițiilor punctului 3.1 de mai sus, vor putea participa la 

programul de pregătire, cu acordul directorului tehnic, și alți sportivi ai cluburilor afiliate, la 

recomandarea conducătorilor de club. Pentru fiecare dintre categorii (seniori masculin/feminin și 

juniori) fiecare club va putea nominaliza cel mult câte 2 sportivi pentru a participa la programul de 

pregătire. 

3.3. Echipele naționale de kendo vor fi alcătuite din primii 7 sportivi (seniori masculin și feminin), 

respectiv 5 sportivi (juniori) clasați într-un clasament alcătuit pe baza cumulării punctelor obținute în 

urma meciurilor de selecție cu cele acordate pentru rezultatelele obținute la ultima ediție a 

Campionatului Național desfășurat anterior participării la competiția internațională pentru care se 

face selecția. 

3.4. Meciurile de selecție se vor organiza însistem turneu (sanbon shōbu). Pentru fiecare victorie se va 

acorda un punct. Meciurile egale nu sunt punctate. 

3.5. Rezultatele obtinuțe la ultima ediție a Campionatului Național vor fi punctate astfel: 

 pentru locul I se vor acorda 3 puncte; 

 pentru locul II se vor acorda 2 puncte; 

 pentru locurile III se va acorda 1 punct. 

 

3.6. La realizarea clasamentului, în caz de egalitate de puncte între doi sau mai multi sportivi, se va 

selecta sportivul care a obținut victorie în meciul direct. În cazul în care meciul direct s-a încheiat la 

egalitate, se va selecta sportivul cu numărul cel mai mare de victorii. În caz de egalitate de victorii în 

cursul meciurilor de selecție, se va selecta sportivul cu cel mai mare număr de yuko-datotsu obținute 

în cursul meciurilor de selecție. În caz de egalitate al numărului de yuko-datotsu, se va organiza un 

meci de departajare în sistem „ippon shōbu”. 

3.7. După întocmirea clasamentului și stabilirea echipelor, sportivilor selectionați li se va pune la 

dispoziție programul de pregătire al echipei până la data desfășurării competiției, condițiile 

financiare și logistice în care se va face deplasarea și se va desfășura participarea la Campionatul 

European/Mondial cunoscute la aceea dată.  

3.8. Sportivii vor trebui să-și exprime acordul scris cu privire la acceptarea programului de pregătire, a 

condițiilor financiare și logistice în care se va face deplasarea și se va desfășura participarea la 

Campionatul European/Mondial. În cazul sportivilor minori va trebui ca acceptarea celor mai sus 

menționate să fie făcută de către părinții acestora. Acceptarea programului de pregătire și a 

condițiilor financiare și logistice anterior menționate va trebui să fie făcută în termen de cel mult 3 

zile de la data stabilirii componențeti nominale a echipelor. 

3.9. În situația în care un sportiv selecționat în echipa națională renunță la participarea la competiție, 

după semnarea acordului cu privire la participareurmătorul clasat va fi inclus în echipa națională în 

măsura în care va fi posibil în funcție de programul de înscriere stabilit de organizator și/sau de alte 

aspecte logistice legate de transportetc. Taxa de competiție/cazare/masă/examinare/alte taxe 
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achitate înainte de data renunțării nu vor fi rambursate decât în situația recuperării acestora de la 

organizatori. 

3.10. Stagiile de pregătire ulterioare selecției echipelor naționale sunt obligatorii pentru membrii acestora. 

La stagiile de pregătire pot participa și alți sportivi înscriși pe lista sportivilor selecționabili, cu acordul 

directorului tehnic. 

3.11. La probele individuale organizate în cadrul competițiilor internaționale, reprezentarea va fi asigurată, 

în funcție de numărul de locuri alocate de organizatori la fiecare competiție, în ordinea stabilită 

conform clasamentului alcătuit potrivit criteriilor de mai sus.  

4. ASPECTE CU CARACTER GENERAL 

4.1. În vederea participării la antrenamentele echipei naționale sportivii trebuie:  

 să aibă un nivel de pregătire fizic, mental și tehnic care să le permită susținerea programelor de 

antrenament; 

 să fie apți din punct de vedere medical pentru susținere efort fizic; 

 să respecte programul de antrenamente, regulile de disciplină și etichetă specifice; 

 să respecte instrucțiunile antrenorilor. 

 

4.2. Selecția echipei naționale se va organiza pentru fiecare Campionat European și Campionat Mondial. 

4.3. Dacă între aceste competiții se organizează competiții internaționale la care este necesară 

participarea echipei naționale, aceasta va fi compusă din membrii echipei naționale care au 

participat la ultimul Campionat European sau Campionat Mondial. Dacă unul sau mai mulți membri 

ai echipei naționale nu pot participa la evenimentul avut în vedere acestia vor fi înlocuiți cu următorii 

clasați la selecția organizată pentru ultimul Campionatul European/Mondial. 

4.4. Comitetul Executiv va desemna pentru fiecare Campionat European sau Campionat Mondial team-

managerul si antrenorul/antrenorii echipelor echipelor naționale de seniori masculin, seniori feminin 

și juniori. 

4.5. Atributiile team-managerului vor consta: 

 organizarea stagiilor de pregătire; 

 îndeplinirea formalităților de înscriere la competiții; 

 organizarea deplasării la competiții(transport, cazare, masă, alte); 

 raportarea modului de desfășurare a stagiilor de pregătire și a programului de pregătire a 

echipei naționale; 

 raportarea participării la competiții; 

 asigurarea echipamentului unitar necesar echipei naționale (trening, nafuda, husa shinai-uri, 

tenugui) pe baza resurselor financiare și materiale puse la dispoziție. 

 
4.6. Atribuțiile antrenorului/antrenorilor vor consta în: 

 Conducerea tehnică a stagiilor de pregătire în vederea participării la CE/CM; 
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 Conducerea tehnică a echipei/echipelor naționale pe parcursul desfășurării CE/CM. 

4.7. În vederea desemnării team-managerului se vor avea în vedere acordul său prealabil, cunoașterea 

specificului activităților, experiența în organizare, abilități de comunicare și cunoasterea la nivel 

mediu a limbii engleze. 

4.8. În vederea desemnării antrenorului/antrenorilor se vor avea în vedere: 

 grad în kendo 

 experiență în activitatea de antrenorat/instruire a sportivilor; 

 participarea la competiții și stagii de pregătire internaționale (tehnice și/sau de arbitraj); 

 respectarea principiilor și regulilor kendo-ului tradițional ca artă marțială și aplicarea unor 

metode de antrenament corespunzătoare cu acestea (conform statut FRK); 

 rezultatele interne și/sau externe obținute de sportivii antrenați; 

 capacitatea de lucru în echipa, de organizare și de comunicare. 

4.9. Pe întreaga durată a deplasării la competiția internațională, membrii delegației oficiale: 

 vor purta în permanentă însemnele României și ale FRK; 

 vor respecta cu strictețe regulile organizatorilor competiției; 

 vor respecta programul stabilit de către liderul delegației; 

 vor adopta un comportament civilizat, decent și conform cu regulile specifice kendo-ului; 

 se vor abține de la orice comportament care ar putea aduce prejudicii de orice fel FRK, 

organizatorilor competitiei sau kendo-ului; 

 vor acorda suport și sprijin colegilor de echipă pe întreaga durată a competiției; 

 se vor caza la același hotel/hostel și, în măsura posibilităților, vor efectua deplasarea cu același 

mijloc de transport. Excepțiile de la regulile privind cazarea/transportul delegației se vor acorda 

de către liderul delegației. 

 

4.10. Prezentul regulament înlocuieste REGULAMENTUL ECHIPELOR NAȚIONALE DE KENDO ALE ROMÂNIEI 

Ediția I. și este de imediată aplicare din data comunicării sale către cluburile membre ale F.R.K. / 

publicării sale pe site-ul oficial al acesteia fiind opozabil tuturor cluburile afiliate F.R.K. și sportivilor 

acestora. 


