
 

 

Nr. 177 din 28 decembrie 2018 

 
 

STAGIUL NAȚIONAL TEHNIC 

PENTRU SPORTIVI 
 
  

Către toate cluburile afiliate, 

 

INVITAŢIE 
 

Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. și Clubul Sportiv Liga de Est Vaslui, vă invită să 

participaţi la Stagiul Național Tehnic de Taekwon-do ITF pentru sportivi, care va avea loc în perioada 

15-17 februarie 2019 în localitatea Vaslui. 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

 

 Stagiul se va desfăşura la Sala Polivalentă din Vaslui. 

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

 Formularele de înscriere se vor completa în sistemul online până la data de 10 februarie 2019 ora 

2200. 

Taxe de participare la stagiu:  

 Viza anuală sportiv:  50 lei 

 Taxa stagiu sportiv:  50 lei 

Secretariatul va face calculația totală a sumelor pe baza tabelelor de înscriere și sumele se vor vira direct 

în contul Federației cu prezentarea dovezii plății trimisă pe email la secretary@taekwondo-itf.ro.  

2. CAZAREA:  

Vom reveni curând cu informații despre cazare într-o anexă la prezenta invitație. 

 

Rezervările se fac de către fiecare club în parte . 

 

3. ÎNSCRIEREA LA STAGIU ȘI PARTICIPAREA: 

 

 Va avea loc vineri, 15 februarie 2019, la Sala Polivalentă, sala de protocol, Vaslui, între orele 

18.00-20.00. 
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 Antrenorul/instructorul va verifica fișele de înscriere completate în sistemul online până la data de 10 

februarie 2019 cu unul din membri Comisiei de Înscriere și Evidență, va avea paşapoartele sportive 

puse în ordinea înscrierii sportivilor pe fişele de înscriere şi va achita / prezenta dovada plății taxelor de 

înscriere la stagiu. 

 Vor fi verificate legitimările care trebuie să conţină: viză medicală eliberată de policlinica sportivă pe 

prima parte a anului 2019, gradul corespunzător, iar dacă gradul nu coincide cu cel înregistrat în actele 

Federaţiei, orice litigiu se va lămuri cu unul din membrii Comisiei de înscrieri și evidență în colaborare 

cu membrii Comisiei tehnice. 

 În  cazul noilor legitimări, este necesar tabelul nominal care să cuprindă toţi sportivii ce urmează a fi 

legitimaţi și examinați. 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, grad minim 9 gup. 

 

4. ECHIPAMENTUL SPORTIVILOR:  

 

Echipamentul obligatoriu al sportivilor este dobok I.T.F. cu înscripţiile oficiale.  

 

  NOTE:  

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

2. prezentarea pașapoartelor sportive la înscriere este obligatorie, precum și achitarea vizelor anuale de 

sportivi. Fără pașaport sportiv nu este permisă participarea la stagiu. Pentru neclarități contactați 

Secretariatul la adresa de email secretary@taekwondo-itf.ro. 

3. pentru sportivii care doresc să fie examinaţi (centuri negre), antrenorii sunt rugaţi să trimită tabelul cu 

persoanele solicitante, data nașterii, gradul curent, stagiile la care a participat în ultimii 2 ani pentru 

verificarea cu evidența de la secretariat, până la data de 10.02.2019, pe adresa secretary@taekwondo-

itf.ro.  

    

             

        

    

      

 
Președinte FRTKD ITF: Director Comisie tehnică FRTKD: Organizator: 

Cosmin  Oprescu – 3 dan Master Alexandru Mureșan – 7 dan Mihai Hondru – 5 dan 

  CS LIGA DE EST - Vaslui 
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