
 

Nr. 94 din 24.06.2018 

 

Către toate cluburile afiliate, 

 

INVITAŢIE 

 

Federația Română de Taekwon-do I.T.F. și Clubul Sportiv Salamandra Constanța vă invită să 

participați la Cursul de perfecționare pentru instructori, antrenori, Seminarul de arbitraj și Stagiul tehnic 

pentru Instructori, Antrenori, Arbitri și Sportivi, care va avea loc, în perioada 23 - 28.08.2018, localitatea 

Eforie Nord, jud. Constanța. 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

 Stagiul se va desfășura în localitatea Eforie Nord, la HOTEL CLUB DUNĂREA. 

 Înscrierea participanților se va face online până la data de 10 august 2018 

 Participă doar cluburile sportive afiliate ale F.R. TKD. I.T.F. care respectă cerințele pentru anul 2018 

și care au achitat taxele și vizele anuale. 

 Taxe de participare la stagiu:  

 Curs perfecționare antrenori: 100 lei; 

 Seminar arbitraj: 60 lei; 

 Centurile negre și roșii (2 gup, 1 gup, I-V dan) copii / juniori / seniori 140 lei / persoană (antrenorii 

care participa la stagiul de antrenori nu achită taxa de sportiv la stagiu) 

 Centurile colorate (10 gup – 3 gup) copii / juniori / seniori 100 lei / persoană  

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

 

2. SOSIREA ȘI PLECAREA DELEGAȚIILOR:  

 Sosirea va avea loc în data de 23 august 2018, la Hotel Club Dunărea, www.clubdunarea.ro, după 

orele 12.00. 

 Plecarea va avea loc în data de 28 august 2018, până la ora 12.00. 

 

http://www.taekwondo-itf.ro/


3. CAZAREA la Hotel Club Dunărea  

 700 lei / persoană adultă în cameră dublă (cu mic dejun și cină incluse tot sejurul). 

 În camera de 2 paturi, cu 2 adulți, pot fi cazați 2 copii cu cazare gratuită cu mic dejun. 

 În camera de 2 paturi, un pat suplimentar pentru copil – 12 ani costă 280 lei. 

 În camera de 2 paturi, un pat suplimentar pentru copil 12-14 ani costă 490 lei. 

 

4. ÎNSCRIEREA LA STAGIU ȘI PARTICIPAREA: 

 Înscrierea la stagiu se va face de la ora 12.00 până la ora 18.00 la locația anunțată doar de către 1 

antrenor/instructor de la clubul respectiv. Înscrierea se va face pe baza înregistrărilor din sistemul 

online. 

 Sportivii participanți vor avea pașapoarte sportive și vor achita taxele de înscriere la stagiu.  

 IMPORTANT! Pentru sportivii care doresc să fie examinați (centuri negre), antrenorii sunt rugați să 

îi înscrie în sistemul online.  

 

5. ECHIPAMENTUL SPORTIVILOR:  

 Echipamentul obligatoriu al sportivilor este DOBOK I.T.F., echipamente de luptă și antrenament 

(protecții, caști, palete, perne etc.). 

 

6. PROGRAMUL STAGIULUI  

Va fi comunicat participanților după data de 10 august 2018 printr-o notă informativă. 

 

NOTĂ: sunt prevăzute o plimbare cu vaporul pentru toți participanții la stagiu și alte surprize. 

 

 

     

           Președinte,                                                  Organizator,  

  Federația Română de Taekwon-do I.T.F                                          C.S. Salamandra Constanța   

        Cosmin  Oprescu                                         Romeo Petre 


