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Către toate cluburile afiliate, 

 

 

INVITAŢIE 

 

Federaţia Română de Taekwon-do I.T.F. și Clubul Sportiv P.U.M.A. Sibiu vă invită să participaţi la 

Seminarul de arbitraj şi Stagiul tehnic pentru Instructori și Antrenori, care vor avea loc în perioada 13 - 

15.09.2019 în localitatea Sibiu. 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

➢ Stagiul se va desfăşura la Sala PUMA, Sibiu,  Bd-ul Victoriei, nr.42, jud. Sibiu. 

➢ Participă doar cluburile sportive afiliateale F.R. TKD. I.T.F. care respectă cerinţele pentru anul 2019 

Înscrierea se va face online la www.taekwondo-itf.ro/web până la data de 10 septembrie 2019 

ora 2100.  

 

Taxă de participare la stagiu:  

▪ Curs perfecţionare antrenori: 100 lei; 

▪ Restul taxelor (vize, licențe anuale) sunt prezentate pe pagina www.taekwondo-itf.ro/taxe. 

 

2. SOSIREA:  

Va avea loc vineri, 13 septembrie 2019, la sala P.U.M.A., între orele 16.00-18.00. 

 

3. CAZAREA și Masa 

Se fac 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 achita taxele de înscriere la 

stagiu. 

 

      5. ECHIPAMENTUL NECESAR:  

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

trening club. 

 

  

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


6. Programul: 

 

 Vineri, 13 septembrie 2019 

 - înscrierea la stagiu la Sala P.U.M.A., între orele 16.00 – 18.00 

         -   seminar instructori 19.30-21.00 

      Sâmbătă, 14 septembrie 2019 

 - Seminar arbitraj, antrenori 9.30  – 19.00, cu pauza de masa între 13.00-15.00 

 

     Duminică, 15 septembrie 2019 

 - seminar 09.00-12.00, 

 - examinari arbitraj / instructori 12.00-14.00 

  

 

NOTE: 

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

cluburilor. 

2. se recomandă cluburilor să înscrie sportivi cu grade mari pentru stagiul de antrenori / 

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

regulamentul de concurs, la concursuri, doar persoanele care participă la aceste seminarii pot să 

asiste sportivii concurenți la scaune. 

 

 

Președinte FRTKD ITF  Director Tehnic   Director Comisie de arbitraj    

Cosmin Oprescu   Master Alexandru Mureșan  Ciprian Banea 


