
 

 

INVITAŢIE 

 

Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. și Clubul Sportiv Puma vă invită să participaţi la 

Cursul de perfecţionare pentru Instructori și Antrenori, Seminarul de arbitraj şi Stagiul tehnic 

pentru Instructori, Antrenori, Arbitri şi Sportivi, care vor avea loc, în perioada 16 - 18.09.2016 în 

localitatea Sibiu, la care invitat principal este Grand Master WIM BOS, IX Dan, Director al Biroului 

Federal al Federației Internaționale. 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

 Stagiul se va desfăşura la Sport Center ARIA, str. Soseaua Alba Iulia, nr. 100, loc. Sibiu, jud. 

Sibiu 

 Participă doar cluburile sportive afiliate ale F.R. TKD. I.T.F. care respectă cerinţele pentru anul 

2016. 

 Formularele de înscriere se vor trimite până la data de 05 septembrie 2016  pe adresa de e-mail: 

secretary@taekwondo-itf.ro 

 Taxă de participare la stagiu:  

 Curs perfecţionare antrenori: 100 lei; 

 Stagiu sportivi:  

 80 lei copii sub 14 ani,  

 100 sportivii mai mari de 14 ani cu gradul de până la 4 Gup, 

 115 lei sportivii peste 14 ani și de la 4 gup în sus. 

 Seminar arbitraj: 60 lei; 

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

 

           2. SOSIREA:  

 Va avea loc vineri 16 septembrie 2016, la Sport center ARIA din Sibiu, între orele 15.00-18.00, 

sau sâmbătă dimineața, la ora 08.30, (pentru sportivii care nu participă la seminarul de arbitraj și 

cursul de instructori) 

 

3. CAZAREA:  
Informatii privind cazarea vor fi postate în nota informativă referitoare la cazare .  

 

4. ÎNSCRIEREA LA EVENIMENT: 
 Înscrierea la stagiu se va face de la ora 15.00 până la ora 18.00 de către 1 antrenor/instructor de 

la clubul respectiv. Antrenorul/instructorul va verifica fişele de înscriere trimise pînă la data de 05 

septembrie 2016 prin e-mail cu unul din membri CCCE, va avea paşapoartele sportive puse în 

ordinea scrierii sportivilor pe fişele de înscriere şi va achita taxele de ĩnscriere ĩn concurs; 
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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 a doua parte a anului 2016 și 

gradul corespunzător. 

 În  cazul noilor legitimări, acestea vor fi prezentate conform cerinţelor 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. Orice omisiune a acestora nu permite inscrierea sportivilor 

în cauza la stagiu. 

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

nelimitat/club, fără limită de grad. 

 

5. ECHIPAMENTUL SPORTIVILOR:  

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

de luptă, protecții, căști, palete, palmare, perne de antrenamnet, etc. 

 

   6. Programul evenimentului va fi comunicat ulterior. 

  

- IMPORTANT!!! Pentru sportivii care doresc să fie examinaţi (centuri colorate sau negre), 

antrenorii sunt rugaţi să trimită tabelul cu evidenţa gradelor care se regăseşte pe pagina 

web a federaţiei, până la data de 05.09.2016 pe adresa president@taekwondo-itf.ro și 

secretary@taekwondo-itf.ro. 

 

     
 

 

    Organizator,                                 Președinte FRTKD ITF, 

    C.S. PUMA Sibiu                                                                Cosmin Oprescu 

               Banea Ciprian 
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