
 

Nr. 169 din 19.12.2018 

 
Către toate cluburile afiliate, 

 

 
INVITAŢIE 

 

Federația Română de Taekwon-do I.T.F. și ACS P.U.M.A. Sibiu vă invită să participați la 

Seminarul de arbitraj și Stagiul tehnic pentru Instructori și Antrenori, care vor avea loc în perioada 18 – 

20/01/2019 în localitatea Sibiu. 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

 Stagiul se va desfășura la Sala PUMA, Sibiu, Bd. Victoriei, nr.42, jud. Sibiu 

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

2019 

 Înscrierea se va face online până la data de 10 ianuarie 2019, ora 2100 pe adresa 

www.taekwondo-itf.ro/web. 

 Taxă de participare la stagiu - curs perfecționare antrenori: 100 lei. 

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

 

2. SOSIREA:  

Va avea loc vineri 18 ianuarie 2019 la sala PUMA, între orele 16.00-18.00. 

 

3. CAZAREA / MASA:  

Se face în regim propriu. 

 

4. ÎNSCRIEREA LA STAGIU ȘI PARTICIPAREA: 

 Înscrierea la stagiu se va face de la ora 16.00 până la ora 18.00, la locația anunțată, doar de către 

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

sistemul online cu unul din membri Comisiei de Înscriere și Evidență, va avea pașapoartele sportive 

puse în ordinea înscrierii sportivilor pe fișe și va achita taxele de înscriere la stagiu. Vor fi verificate 

legitimările care trebuie să conțină: viză medicală eliberată de policlinica sportivă pe prima parte a 

anului 2019, gradul corespunzător, iar dacă gradul nu coincide cu cel înregistrat în actele Federației, 

orice litigiu se va lămuri în cadrul Comisiei de Înscriere și Evidență. 

 

5. ECHIPAMENTUL NECESAR:  

Echipamentul obligatoriu al arbitrilor și instructorilor este DOBOK I.T.F. cu inscripțiile oficiale 

sau trening. 

 

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


   6. PROGRAMUL: 

   Vineri, 18 ianuarie 2019 
 Sosirea la sala PUMA, orele 1800  

 Seminar instructori 1900-2100 

        

Sâmbătă, 19 ianuarie 2019 

 Seminar arbitraj / instructori 930-1900, cu pauza de masă între 1300-1500 

 Birou Federal,  ora 1930-2030 

 Adunare Generală FRTKD ITF, ora 2030 

 

Duminică, 20 ianuarie 2019 

 seminar 0900-1200, 

 examinări arbitraj / instructori 1300-1400 

  

 

NOTE:  

1. este posibil ca programul sa sufere modificări, însă acestea vor fi anunțate în timp util 

cluburilor. 

2. Având în vedere că are loc și Adunarea Generală, rugăm președinții cluburilor sau împuterniciții 

acestora să aducă ștampila clubului. 

3. Doar cluburile care plătesc taxele anuale până la data înscrierii la stagiu în cont bancar pot să 

participe la stagiu și să voteze.  

4. Se recomandă cluburilor să înscrie sportivi cu grade mari pentru stagiul de antrenori / 

instructori, deoarece, având în vedere hotărârea de Birou Federal, cerințele internaționale și 

regulamentul de concurs, începând din 2019, la concursuri, doar persoanele care participă 

la aceste seminarii pot să asiste sportivii concurenți la scaune.  

 

 

      

Director Comisie de arbitraj:     Director Comisie tehnică:   Președinte FRTKD ITF 

Ciprian Banea – 5 dan               Master Alexandru Mureșan – 7 dan  Cosmin  Oprescu – 3 dan 

    

 
 


