
Nr. 43 din 10.02.2022 
 
 
Către toate cluburile afiliate, 

INVITAŢIE 
 

Federația Română de Taekwon-do I.T.F. și ACS Cristal Hațeg, vă invită să participați la Stagiul 
Național Regional de Perfecționare pentru Sportivi / Taekwon-do Kids, 25-27 februarie 2022, care 
vor avea loc în localitatea Hateg. 
 

1. INFORMAŢII GENERALE: 
 

Stagiile se vor desfășura în sala de sport a Școlii Generale Aron Densusianu (Hateg, str. 
Independenței, nr. 2, judetul Hunedoara), cea în care s-a desfășurat și Campionatul Național din 2016: 
 

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

La stagiul de sportivi se acceptă participarea sportivilor legitimați în cadrul FRTKD ITF. 
 
 

Înscrierea online se va face până în data de 22 februarie 2022, ora limită 2000. 
 

 
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 Național Regional Tehnic de Perfecționare pentru Sportivi: 100 lei 
● Stagiul Taekwon-do Kids: 80 lei. 
● În cazul în care sportivul participă la ambele stagii, taxa cumulată este de 150 lei. 

Restul taxelor 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 numai online.  

 
Taxele de participare precum și vizele anuale de sportiv (acolo unde este cazul) se vor achita 

direct în contul FRTKD prin depunere directă sau virament bancar. 
 
 

4. ECHIPAMENTUL NECESAR 
 

Echipamentul obligatoriu al sportivilor include DOBOK ITF, cu inscripțiile oficiale. 
 
   5. PROGRAMUL: va fi anunțat după finalizarea înscrierilor în funcție de numărul de 
participanti la cele doua stagii. 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 Președinte FRTKD ITF Secretar General FRTKD ITF Director Comisie tehnică FRTKD ITF 
Cosmin  Oprescu – 4 dan     Dan Goron - 6 dan   Master Alexandru Mureșan – 7 dan 
   
 


