
 

Nr. 60 din 27.12. 2016 

 

Către toate cluburile afiliate, 

 

 
INVITAŢIE 

 

Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. și Clubul Sportiv DELTA Cluj-Napoca vă invită să 

participaţi la Cursul de perfecţionare pentru instructori, antrenori, Seminarul de arbitraj şi Stagiul tehnic 

pentru Instructori, Antrenori, Arbitri şi Sportivi, care vor avea loc, în perioada 20 - 22.01.2017 în 

localitatea Cluj – Napoca. 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

 Stagiul se va desfăşura la Grand Hotel Napoca, Cluj-Napoca,  str. Octavian Goga, nr.1 , jud. Cluj 

 Participă doar cluburile sportive afiliate ale F.R. TKD. I.T.F. 

  Formularele de înscriere se vor trimite până la data de 15 ianuarie 2016 ora 2200 pe adresa de 

e-mail: secretary@taekwondo-itf.ro.  

  Taxă de participare la stagiu:  

 Curs perfecţionare antrenori: 100 lei; 

 Stagiu sportivi: 50 lei/ sportiv. (antrenorii care participa la stagiul de antrenori nu achita taxa de 

sportiv la stagiu) 

 Seminar arbitraj: 60 lei; 

 Viza arbitru 20 lei (obligatorie, se achita la stagiu) 

 Viza instructor 50 lei (obligatorie, se achita la stagiu) 

  Restul taxelor sunt prezentate pe pagina de site www.taekwondo-itf.ro. 

 

2. SOSIREA:  

 Va avea loc vineri 20 ianuarie 2017, la Grand Hotel Napoca, situat in loc. Cluj-Napoca, strada 

Octavian Goga, nr 1, intre orele 15.00-18.00. 

 

3. CAZAREA: la hotel Grand Hotel Napoca la pretul de 100/persoana in camera dubla cu mic 

dejun inclus, urmand ca alte informatii sa fie comunicate ulterior. 

 

4. ĨNSCRIEREA LA STAGIU SI PARTICIPAREA: 
 Înscrierea la stagiu se va face de la ora 15.00 până la ora 18.00 la locatia anuntata doar de către 

1 antrenor/instructor de la clubul respectiv. Antrenorul/instructorul va verifica fişele de înscriere 

trimise pînă la data de 15 ianuarie 2017 prin e-mail cu unul din membri CCCE, va avea 

paşapoartele sportive puse în ordinea inscrierii sportivilor pe fişele de înscriere şi va achita taxele 

de ĩnscriere la stagiu; Fişele de înscriere se vor lua de pe site-ul www.taekwondo-itf.ro; Vor fi 

verificate legitimările care trebuie să conţină: -viză medicală eliberată de policlinica sportivă pe 
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prima parte a anului 2017, gradul corespunzător, iar dacă gradul nu coincide cu cel înregistrat în 

actele Federaţiei, orice litigiu se va lămuri cu secretarul general F.R. TKD, d-l Hondru Mihai sau cu 

directorul Comisiei de Competitii, domnul Banea Ciprian 

 În  cazul noilor legitimări, acestea vor fi prezentate conform cerinţelor concursurilor anterioare. 

Fiecare club va avea tabelul nominal care va cuprinde toţi sportivii ce urmează a fi legitimaţi. Toate 

tipurile de fişe pot fi găsite pe pagina web a federaţiei.  

 Participă numai sportivi legitimaţi şi cu gradele recunoscute de către F.R.TKD ITF, în număr 

nelimitat/club, neexistand limita de grad. 

 

5. ECHIPAMENTUL SPORTIVILOR:  

Echipamentul obligatoriu al sportivilor este DOBOK I.T.F. cu inscripţiile oficiale; si echipamente 

de lupta, platose protectii, casti, tinte, etc. 

11. Programul concursului:      

 vineri 20 ianuarie 2017 

       - înscrierea la stagiu la Grand Hotel Napoca, între orele 1500 – 18.00, 

          -   seminar arbitraj 19.00-21.00 

      sambata  21 ianuarie 2017 

- Stagiu sportivi, arbitraj, antrenori 930  – 19 00, cu pauza de masa intre 13.00-15.00 

- Birou Federal,  ora 19.30 

- Adunare Generala FRTKD ITF( la Hotel Napoca) ora 20.30 

 

     duminica 22 ianuarie 2017 

- stagiu sportivi- Comisia tehnica a Federatiei, curs prim ajutor- d-ul Hondru Mihai, metode 

autoaparare- domul Popa Cristinel: 09.00-13.00, 

- masa pranz: 13.00-14.00 

- examinari 14.30-17.00 

  

 

NOTA: 1. este posibil ca programul sa sufere modificari, insa acestea vor fi anuntate in timp util 

cluburilor. 

              2. avand in vedere ca are loc si Adunarea Generala, rugam presedintii cluburilor sau 

imputernicitii acestora sa aduca stampila clubului. 

              3.  prezentarea pasapoartelor sportive la inscriere este obligatorie, precum si achitarea 

vizelor anuale de antrenori, sportivi arbitrii . Fara pasaport sportiv nu este permisa participarea 

la stagiu. 

               4. se recomanda cluburilor sa inscrie sportivi cu grade mari pentru stagiul de 

antrenori/instructori, deoarece, avand in vedere hotararea de Birou Federal, cerintele internationale si 

regulamentul de concurs, pe viitor la concursuri, doar persoanele care participa la aceste semniarii pot 

sa asiste sportivii concurenti la scaune. 

              5. cu ocazia inscrierii se predau si documentele pentru decontarea celor 10% din sumele 

achitate federatiei in anul 2016( fisa de decont si actele necesare vor fi trimise cluburilor printr-o 

informare separata). 

 

Taxe examinare: 

 

Grad solicitat Taxa comisie examinare Taxa certificat ITF Total 

1 dan 50 € 55 € 105 € 

2 dan 50 € 70 € 120 € 

3 dan 60 € 90 € 150 € 

4 dan 60 € 120 € 180 € 



 

 

- IMPORTANT!!! PENTRU SPORTIVII CARE DORESC SĂ FIE EXAMINAŢI 

(CENTURI NEGRE), ANTRENORII SUNT RUGAŢI SĂ TRIMITĂ TABELUL CU 

EVIDENŢA GRADELOR CARE SE REGĂSEŞTE PE PAGINA WEB A FEDERAŢIEI, 

PÂNĂ LA DATA DE 15.01.2017 pe adresa secretary@taekwondo-itf.ro .  

 

      

  ORGANIZATOR:        Presedinte Comisie Competitii  Presedinte FRTKD ITF 

   C.S. DELTA                                         Banea Ciprian                                Cosmin  Oprescu 

  Muresan Alexandru 
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