Stimati Presedinti de club,
Dragi sportivi si antrenori,

Asociatia Clubul Sportiv D’IPPON N.S. – Brasov, are deosebita plăcere de a
vă invita sa participati la Campionatele Naționale de Ashihara Karate 2018 probele de kata si kumite, destinate copiilor, cadetilor, juniorilor, seniorilor și
veteranilor, eveniment organizat în parteneriat cu Federația Româna de Arte
Marțiale sub patronajul Ministerului Tineretului si Sportului.
Aceste intreceri reprezinta cele mai importante confruntari la nivel national,
singurele in urma carora vom identifica printre sportivii nostri pe aceia care merita sa
poarte titulatura de Campioni Nationali. In plus, in acest an Campionatele Nationale
vor reprezenta cel mai important test in vederea formarii lotului national care va
reprezenta Romania la Campionatele Mondiale.
Campionatele Naționale de Ashihara Karate 2018 vor marca anul acesta o
premiera prin modul de organizare a acestora de pâna acum. Intreaga competitie va
insemna un maraton sportiv atât din punct de vedere al organizatorilor cât si al
antrenorilor, sportivilor si arbitrilor.
Editia din acest an a Campionatelor Nationale se va desfasura la Patinoarul
Olimpic din Brasov, în zilele de 10, 11 si 12 Mai 2018.

Presedinte Comitetul Organizare Competitii
Eduard HUTANU

๏
๏
๏
๏
๏

Condiții de participare cluburi sportive si sportivi:
Viză anuală de funcţionare pentru anul 2018 de la FRAM;
Viza FRAM 2018 (pasaport sportiv);
Viza medicala valabila in ziua concursului;
Asigurare medicala in caz de accidente;
Acordul scris al parintilor sau reprezentantilor legali pentru participantii minori;
Vezi ANEXA 5.

๏ Taxa de participare la competitie, achitata in functie de participarea la una sau mai
multe etape.

๏

Modalitatea de inscriere:
Inscrierea sportivilor se face on-line pe site-ul www.frak.ro, pana la data
25.04.2018. Intre 26 - 29.04.2018 se verifica si confirma datele inscrise. In data de
03.05.2018 se afiseaza listele finale!

๏ Inscrierea arbitrilor se face de asemenea on-line, respectand criteriul sportivilor
participanti, asigurandu-le celor licentiati cazarea si masa.

๏ Pentru inscrierea sportivilor, antrenorilor, arbitrilor si oficialilor fiecare club isi

creeaza user si parola pe site-ul www.frak.ro iar dupa aprobare va putea face
inregistrarile membrilor delegatiei.

๏ La inscrierea concurentilor trebuie sa completati profilul sportivilor si cu o fotografie
a acestuia.

๏

๏

Echipament:
Fiecare competitor va fi echipat cu karate-gi de culoare alba purtand insemnele
stilului ASHIHARA KARATE, asa cum este mentionat in Regulamentul de Competitie
la capitolul 4!
Categorii de concurs:
Concurentii vor fi impartiti in grupe de varsta si categorii de greutate in
conformitate cu Regulamentul de concurs aflat in vigoare. Vezi ANEXA 1.

๏

๏

Regulament de concurs:
Rămâne în vigoare reguamentul de concurs aplicat la campionatul mondial 2016
coroborat cu amendamentele propuse de Comosia de Arbitraj. Vezi REGULAMENT
si ANEXA 2.
Verificarea documentelor:
Fiecare club va prezenta un tabel cu toţi sportivii înscriși în concurs. Tabelul va fi
semnat și ștampilat de reprezentantul legal al clubului și va fi predat
organizatorului în original. Vezi ANEXA 3.

๏ Viză medicală valabilă în ziua concursului (eliberată de un centru de medicină

sportivă sau medic de medicină sportivă). Dacă vizele sunt puse pentru mai mulţi
sportivi pe un tabel comun, se va atașa tabelul respectiv.

๏ Asigurare medicală în caz de accidente.
๏ Acordul scris al părinţilor pentru participantii minori. Vezi ANEXA 5.
๏ Taxa de participare se va vira în contul Asociatiei Club Sportiv D’IPPON N.S.
deschis la BRD Brasov, pana in data de 25.04.2018 inclusiv;
COD IBAN: RO35 BRDE 080S V808 3806 0800

๏ Toate documentele mentionate mai sus vor fi predate in original in
data de 09.08.2018!

๏ Cantarul oficial se va realiza in data de 10.05.2018 incepand cu orele
17.00!

๏ Mentiune speciala: in ziua concursului sportivii care nu au actele
conforme si/sau taxa de participare nu este virata in contul A.C.S.
D’IPPON N.S. vor fi descalificati.

๏

Cazarea participantilor:
Cazarea delegatiilor cade exclusiv in sarcina cluburilor participante.

๏

Meniul participantilor:
Toti participantii la competitie, sportivi, antrenori, instructori, insotitori, etc., au
posibilitatea sa comande pentru fiecare din cele 3 zile de concurs “Meniul
Competitiei” la pretul de 15 lei/meniu.

๏ Comenzile se transmit pana cel tarziu duminica 06.05.2018 ora 18.00. Vezi
ANEXA 4.

Taxa de participare:

Kata

individual

85 RON

echipe

85 RON

ambele probe 130 RON
Kumite

85 RON

Kata individual si Kumite

150 RON

Kata echipe si Kumite

150 RON

Kata ambele probe si Kumite

175 RON

In incheiere dar, nu in cele din urma, va rugam sa respectati termenele si sa ne
comunicati cu responsabilitate toate informatiile solicitate.

Va multumim.

