
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARATE 
COMISIA NAŢIONALĂ 

SHOTOKAN KARATE-DO INTERNATIONAL 
 

 
Invitatie la ”Cupa României de Karate SKI” 
copii, minicadeţi, cadeti, seniori și veterani 

 
1. Organizatorii turneului: Comisia Națională SKI din cadrul FR Karate, CSM Făgăraș și 

CSM Karate-Do Făgăraş  
2. Data turneului: 2 noiembrie 2019 
3. Locul turneului: Făgăraş, judet Braşov, sala de sport a Colegiului Naţional “Doamna 
Stanca” 
4. Probe: turneul se va desfasura la probele individual și echipe, kata și kumite 
masculin și feminin. 
5. La “Cupa României de Karate SKI” pot participa numai cluburi afiliate la 
Comisia Națională SKI din cadrul FRK. 
6. Programul Competitiei : Sâmbătă 2 noiembrie 2019 
 - ora 8.00-9.00 Verificarea legitimatilor sportive, plata taxei de participare la 
competitie, cântar și verificarea vizei medicale. 
 - ora 9.00-9.30 Ședința tehnică cu antrenorii și arbitrii 
 - ora 9.30-10.00 Festivitatea de deschidere 
 - ora 10.00-14.00 Începerea competitiei, probele de kata individual începători şi 
avansaţi, kata echipe 
 - ora  14.00-14.30 Pauză 
 - orele 14.30-19.00 probele de kumite individual. 
 - ora 19:00 Festivitatea de închidere  
 Premierea se va face pe parcursul competiției 
7. Înscrierea sportivilor: se va face cel tarziu luni 28 octombrie ora 24.00 prin mail: 
skif_ro@yahoo.com. După ora 24.00 cei care întârzie vor plăti taxa de înscriere după ora 
limită în valoare de 200 lei.  
8. ATENTIE: VA RUGAM SA FOLOSITI TABELELE ANEXATE LA INVITATIE. La 
proba de Kumite vă rugăm să treceți greutatea exactă a participanților. 
9. Protectii: Omologate. 
10. Categoriile de vârstă și greutate la probele de kata individual, kata echipe si 
kumite: conform categoriilor de kata si kumite anexate 
11. Arbitrajul: Se va respecta regulamentul de arbitraj al CN SKI. 
12. Brigada de arbitri : Va fi desemnata de catre Comisia de arbitraj a CN SKI. 
13. Contestatii : Se depun in scris la organizator de către antrenor, imediat dupa 
terminarea probei de concurs, împreună cu proba video.  
Taxa de contestație este de 200 lei.  
14. Taxa de competitie: o proba: 60 lei, orice altă probă 30 lei. 

Detalii suplimentare la telefon 0744353554 (Sensei Ţeţu Gheorghe), 0762261725 
(Radu Munteanu) sau email skif_ro@yahoo.com 
 

Presedinte 
CSM Karate-Do Fagaras 

 
Tetu Gheorghe 


