
 

 

Nr. 50 din 25.01.2023 
Către toate cluburile afiliate, 

INVITAŢIE 

 
Federația Română de Taekwon-do I.T.F. și ACS KWON – Bârlad vă invită să participați la 

Stagiul Național Regional de Perfecționare pentru Sportivi / Taekwon-do Kids, 03-05 
februarie 2023, care vor avea loc în localitatea Bârlad. 
 

1. INFORMAŢII GENERALE: 
 

Stagiile se vor desfășura la Sala de Sport a Școlii Gimnaziale Episcop Iacov Antonovici 
Bârlad, Str. Nicolae Tonitza, nr. 20, Bârlad, jud. Vaslui. 

Pt. Waze sau alt navigator, click pe link: 
https://www.google.com/maps/place/Sal%C4%83+de+sport,+Strada+Nicolae+Tonitza+20,

+B%C3%A2rlad,+Romania/@46.2340507,27.6670692,18z/data=!4m5!3m4!1s0x40b5e78ab6736cc
7:0xe93b7ec7177519bf!8m2!3d46.2342363!4d27.66837  

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

anul 2023. 
La stagiul de sportivi se acceptă participarea sportivilor legitimați în cadrul FRTKD ITF. 

 
 

Înscrierea online se va face în perioada 26 ianuarie - 01 februarie 2023, ora limită 
2000. 
 

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

Mai puteți accesa aplicația și de pe site-ul federației, https://www.taekwondo-itf.ro și 
făcând click pe “Sistem FRTKD online”. 

Dacă întâmpinați probleme, luați legătura cu dl. secretar federal Cristian Popa. 
 

Taxe de participare la: 
• Stagiul 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/ 
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2. CAZAREA și MASA 
 

Se fac în regim propriu. 
Cazarea o puteți rezerva din timp în următoarele locații: 
Hotel Moldova Bârlad, str. 1 Decembrie, nr. 1 Bârlad, jud. Vaslui, tel. 0235/414121, cu 

următoarele tarife: 
• Camera standard în regim single: 200 lei / noapte cu mic dejun 
• Camera standard dublă: 230 lei / noapte cu mic dejun sau 180 lei / noapte fără mic 

dejun 
• Camera triplă: 280 lei / noapte cu  mic dejun sau 210 lei / noapte fără mic dejun. 

 
Hotel Ro&Mario Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 90, Bârlad, jud. Vaslui, tel: 0335/800222 
• Camera dublă fără balcon și fără mic dejun – 150 lei / noapte 
• Camera dublă cu balcon și fără mic dejun – 200 lei / noapte. 

 
 

3. ÎNSCRIEREA LA STAGIU 
 

Înscrierea la stagiu se va face numai online.  
Toate documentele (acorduri GDPR, documente de identitate, responsabilitatea 

accidentelor, dovada plății taxelor) trebuie trimise pe email la adresa secretary@taekwondo-
itf.ro nu mai târziu de 02.02.2023, ora 20:00. 
 

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, protecții 
(mănuși, botoșei, proteze, tibiere, scoici (pt. băieți), bustiere (pt. fete)) precum și materiale de 
antrenament: scuturi, palmare, palete. 
 
   5. PROGRAMUL 
    
   Programul stagiului va fi întocmit după finalizarea înscrierilor online, în funcție de 
numărul sportivilor înscriși pentru fiecare activitate. 
    

 

Președinte FRTKD ITF Director Comisie tehnică FRTKD ITF Club organizator: ACS KWON - Bârlad 
Cosmin  Oprescu – 4 dan Master Alexandru Mureșan – 8 dan Eleodor Gheorghian – 4 Dan 
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