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        Către toate cluburile afiliate,  

INVITAŢIE 

 
     Federația Română de Taekwon-do I.T.F. și Asociația Clubul Sportiv GE BAEK- Baia Mare vă invită să 

participați la:  

●  Stagiul Național de Perfecționare pentru Arbitri, 16 - 18 septembrie 2022;  

● Stagiul de Perfecționare pentru Antrenori / Instructori, 16 - 18 septembrie 2022, care vor avea loc în 

localitatea Baia Mare, județul Maramureș.  

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

 

• Stagiile se vor desfăşura la sala de sport a Asociației Clubul Sportiv GE-BAEK Baia Mare (Bulevardul 

Republicii nr 2, Baia Mare, judetul Maramureș).  

• Înscrierea antrenorilor și arbitrilor se va face online până la data de 12 septembrie 2022, ora limita 

21.00, 

• Taxele de participare pentru antrenori/ instructori se vor achita prin virament in contul federației. 

• 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”. 

• Participă doar cluburile sportive afiliate ale F.R. TKD. I.T.F. care respectă cerinţele pentru anul 2022 și care 

au achitat taxele și vizele anuale. 



 

 

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

secretar federal Cristian Popa.  

• TAXE DE PARTICIPARE :  

 • stagiul perfecționare arbitri: gratis, suportat din bugetul Federației;  

• stagiul perfecționare instructori și antrenori: 100 lei.  

 

• Restul taxelor sunt prezentate pe pagina de site www.taekwondo-itf.ro. 

 

2. SOSIREA ȘI PLECAREA DELEGAȚIILOR:  

 

• Sosirea va avea loc în data de 16 septembrie 2022, la sala de sport a Asociației Clubul Sportiv GE-BAEK 

Baia Mare (Bulevardul Republicii nr 2, Baia Mare, judetul Maramureș).  

♦ Plecarea va avea loc în data de 18 septembrie 2022 

 

3. CAZAREA  - Se face în regim propriu 

4. ECHIPAMENTUL ANTRENORI / ARBITRI:  

• Echipamentul obligatoriu al sportivilor este DOBOK I.T.F. 

5. PROGRAMUL STAGIILOR o să fie comunicat participanților până în data de 15  septembrie 2022  

printr-o notă informativă. 
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