
 
 

Către toate cluburile afiliate,  

INVITAŢIE 

Federația Română de Taekwon-do I.T.F. și ACS Cristal Hațeg vă invită să participați la:  

  

● Stagiul de perfecționare pentru arbitri, 21-23 ianuarie 2022; 

● Stagiul de perfecționare pentru instructori și antrenori, 21-23 ianuarie 2022, care vor avea 
loc în localitatea Hațeg.  

1. INFORMAŢII GENERALE:  

Stagiile se vor desfășura la Sala de Sport a Colegiului Național ”Ion Constantin Brătianu”, str. 
Munții Retezat, nr. 3, loc. Hațeg, jud. Hunedoara.  

Participă doar cluburile sportive afiliate la F.R. TKD. I.T.F. care respectă cerințele pentru anul 2022.  

Înscrierea online se va face în perioada 10-19 ianuarie 2022, ora limită 2100 .  

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

Mai puteți accesa aplicația 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:  

• stagiul perfecționare arbitri: gratis, suportat din bugetul Federației;  
• stagiul perfecționare instructori și antrenori: 100 lei.  

Viza anuală instructor AETF: 40 €: 

• reprezintă placheta de instructor și este obligatorie min. 1 / club, indiferent de grad; 

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


• practicanții care au 4, 5, 6, 7 dan achită această taxă anuală, fiind o condiție ITF necesară pentru 
examinarea la gradul următor; 

• practicanții care au gradul de 3 dan și intenționează să se examineze de 4 dan în cursul anului 
2022, plătesc placheta la acest stagiu în cuantumul de 40€, în caz contrar, se aplică o taxă 
majorată în cursul anului. 

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

2. CAZAREA și MASA Se fac în regim propriu.  

3. VALIDAREA ÎNSCRIERILOR / PLATA TAXELOR LA STAGIU  

Va avea loc sâmbătă, 22 ianuarie, la Sala de Sport a Colegiului Național ”Ion Constantin Brătianu”, 
de la ora 8.00-9.00 doar de către 1 antrenor / instructor de la clubul respectiv.  

Taxele vor fi încasate de dl. Secretar Federal Popa Cristian, pe baza evidenței din sistemul online.  

4. ECHIPAMENTUL NECESAR  

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

5. PROGRAMUL  

Program orientativ pentru vineri: 

• 16:00 – Stagiu pentru instructori; 
• 18:00 – Ședința de Birou Federal; 
• 19:00 – Ședința de Adunare Generală ordinară; 
• 20:00 – Ședința de Adunare Generală de alegeri; 
• 21:30 – Cina. 

Programul complet va fi comunicat pe email și actualizat în prezenta invitație pâna la data de 20 ianuarie 
2022, ora 22.00. 

NOTE: 

1. Având în vedere că are loc și Adunarea Generală, rugăm președinții cluburilor sau împuterniciții 
acestora să aducă ștampila clubului.  

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

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

 

Președinte FRTKD ITF:   Director Comisie tehnică FRTKD:    Director Comisie de arbitraj: 
Cosmin Oprescu – 4 dan   Master Alexandru Mureșan – 7 dan   Ciprian Banea – 5 dan  

 

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

