
Nr. 173 din 30.08.2021 
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: 

● Stagiul de perfecționare pentru arbitri, 01-03 octombrie 2021; 

● Stagiul de perfecționare pentru instructori și antrenori, 01-03 octombrie 2021, care vor avea 

loc în localitatea Sibiu. 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

 

Stagiile se vor desfășura la Sala PUMA, Bd. Victoriei, nr. 42, Sibiu. 

Participă doar cluburile sportive afiliate la F.R. TKD. I.T.F. care respectă cerințele pentru anul 2021. 

Înscrierea online se va face în perioada 01-29 septembrie 2021, ora limită 2100 . 

Adresa de internet la care se va face înscrierea este https://app.taekwondo-itf.ro la secțiunea Evenimente.  

Mai puteți accesa aplicați și de pe site-ul federației, https://www.taekwondo-itf.ro și făcând click pe 

“Sistem FRTKD vechi”. 

Veți folosi pentru a vă conecta datele din sistemul vechi. Dacă întâmpinați probleme, luați legătura cu dl. 

secretar federal Cristian Popa. 

Taxe de participare la: 

● stagiu perfecționare arbitri: gratis, suportat din bugetul Federației; 

● stagiu perfecționare instructori și antrenori: 100 lei. 

Restul taxelor (vize anuale) sunt prezentate pe pagina Federației https://www.taekwondo-itf.ro/taxe/ 

2. CAZAREA și MASA 

 

Se fac în regim propriu. 

 

 

3. ÎNSCRIEREA LA STAGIU 

 

Înscrierea la stagiu se va face vineri, 01 octombrie, de la ora 18.00 până la ora 18.30, la Sala PUMA, doar 

de către 1 antrenor / instructor de la clubul respectiv. 

Taxele vor fi încasate de dl. Secretar General Mihai Hondru - 6 dan, pe baza evidenței din sistemul online.  

 

  

https://app.taekwondo-itf.ro/
https://www.taekwondo-itf.ro/
https://www.taekwondo-itf.ro/taxe/


4. ECHIPAMENTUL NECESAR 

 

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

trening. 

Echipamentul obligatoriu al sportivilor include DOBOK ITF, cu inscripțiile oficiale, echipament de 

protecție, palmare, palete, platoșe, mănuși, botoșei. 

 

 

   5. PROGRAMUL 

    

   Va fi comunicat pe email și actualizat în prezenta invitație pâna la data de 30 septembrie, ora 

21:00. 
 

  

NOTE:  

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

2. La concursuri, doar persoanele care participă la stagiile de instructori și antrenori pot să 

asiste sportivii concurenți la scaune. 
 

    

Președinte FRTKD ITF: Director Comisie tehnică FRTKD: Director Comisie de arbitraj: 
Cosmin  Oprescu – 3 dan Master Alexandru Mureșan – 7 dan Ciprian Banea – 5 dan 
   

 


