CUPA ‘’ECHIPA CAMPIONILOR’’
EDIŢIA a II-a
BUCUREȘTI, 1 OCTOMBRIE 2016
Stimați colegi, avem deosebita plăcere de a vă invita la cea de a II-a ediție a Cupei ‘’Echipa Campionilor’’
pentru copii, minicadeți, cadeți, juniori si seniori care va avea loc în data de 1 octombrie 2016, la sala de
lupte a Liceului cu Program Sportiv “Mircea Eliade”.

Locul de desfășurare: Sala de lupte a Liceului cu Program Sportiv “Mircea Eliade”, Str. Splaiul
Independenței, Nr. 315-317, Sector 6, București
Organizator: Clubul Sportiv Echipa Campionilor (Ciprian Budui, Diana Enea, Ștefania Sandu)
Data competiţiei: 1 octombrie 2016
Taxe:
- 50 lei / proba; 70 lei / 2 probe, 90 lei / 3 probe, 110 lei / 4 probe
- 100 lei / echipa.
Categorii de vârstă și greutate:
Traseu:
Makiwara:

- masculin: 5 ani; 6 ani; 7 ani; 8 ani; 9 ani;
- feminin: 5 ani; 6 ani; 7 ani; 8 ani; 9 ani;
- masculin: 5 ani; 6 ani; 7 ani; 8 ani; 9 ani;
- feminin: 5 ani; 6 ani; 7 ani; 8 ani; 9 ani;

Kata individual avansati:
- masculin: -8 ani; 8-9 ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 16-17 ani;
- feminin: - 8 ani; 8-9 ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 16-17 ani;
Kata individual incepatori (inclusiv centura verde):
- masculin: -8 ani; 8-9 ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani;
- feminin: - 8 ani; 8-9 ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani;
Kata echipe mixt (3Fete / 3Baieti / 2F si 1B / 2B si 1F) : 6-9 ani; 10-13 ani; 14-17 ani;

Kumite individual masculin avansati:
8-9 ani : -25 kg; -30 kg; -35 kg; -40 kg; +40 kg;
10-11 ani : -30 kg; -35 kg; -40 kg; -45 kg ; +45 kg;
12-13 ani : -35 kg; -40 kg; -45 kg ; -50 kg; -55 kg; +55 kg;
14-15 ani : -52 kg; -57 kg; -63 kg ; -70 kg; +70 kg;
16-17 ani : -55 kg; -61 kg; -68 kg; - 76 kg; + 76 kg;
Seniori : open (la locul I SE ACORDA PREMII IN BANI)
Kumite individual feminin avansati:
8-9 ani : -25 kg; -30 kg; -35 kg; -40 kg; +40 kg;
10-11 ani : -30 kg; -35 kg; -40 kg; -45 kg ; +45 kg;
12-13 ani : -35 kg; -40 kg; -45 kg ; -50 kg; +50 kg;
14-15 ani : -47 kg; -54 kg; +54 kg;
16-17 ani : - 48 kg; -53 kg; - 59 kg; +59 kg;
Seniori : open (la locul I SE ACORDA PREMII IN BANI)
Kumite individual masculin incepatori (inclusiv centura verde):
8-9 ani : -35 kg; +35 kg;
10-11 ani : -40 kg; -40 kg;
12-13 ani : -47 kg ; +47 kg;
14-15 ani : -63 kg ; +63 kg;
Kumite individual feminin incepatori (inclusiv centura verde):
8-9 ani : -35 kg; +35 kg;
10-11 ani : -40 kg; -40 kg;
12-13 ani : -47 kg ; +47 kg;
14-15 ani : -54 kg; +54 kg;
Kumite echipe (2 juniori si 1 cadet; Vor lupta junior, cadet, junior):
- masculin : 10-11 ani; 12-13 ani; 14-17 ani;
- feminin: 10-11 ani; 12-13 ani; 14-17 ani;

Condiţii de participare:
- înscrierea se va face până la data de 27.09.2016 (marti), ora 14.00, prin e-mail la
csechipacampionilor@yahoo.com și stef.sandu@yahoo.com;
- au drept de participare toți sportivii legitimați în cadrul F.R. Karate. Aceștia vor avea asupra lor
legitimația sportivă cu viza anuală, viza medicală valabilă și asigurarea de accidente pe timpul
competiției;
- înscrierea sportivilor se va face în tabele tip, anexate prezentei invitații;
- numele și prenumele sportivilor vor fi scrise cu majuscule.

Programul competiției:
09.00 – 13.00 (sub 10 ani)
 Traseu si makiwara feminin și masculin: 5 ani; 6 ani; 7 ani; 8 ani; 9 ani;
 Kata individual feminin și masculin, incepatori si vansati: -8 ani; 8-9 ani;
 Kata echipe mixt: 6-9 ani;
 Kumite individual feminin si masculin, incepatori si avansati: 8-9 ani
13.00 – 14.00 Festivitatea de deschidere
14.00 – pana la sfarsitul competitiei (peste 10 ani)
 Kumite individual feminin si masculin, SENIORI, open
 Kata individual feminin si masculin, incepatori si avansati: 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 16-17
ani;
 Kata echipe mixt: 10-13 ani; 14-17 ani;
 Kumite individual feminin si masculin, incepatori si avansati: 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 1617 ani;
 Kumite echipe feminin si masculin: toate
Observaţii:
- Competiția va începe la ora 9.00. Avem rugămintea să fiți prezenți în sala de concurs la ora 8.00 pentru
a putea începe la ora stabilită;
- Programul competiției va putea suporta modificări în funcție de numărul de sportivi înscriși;
- Categoriile cu sportivi puțini se vor comasa;
- Durata de execuție la proba de makiwara este de 40 secunde. Sportivii au nevoie de mănuși, indiferent
de culoare. Se acceptă orice tehnică de karate.
- La probele de kumite, sportivii sunt obligați să poarte mănuși și centuri în funcție de culoarea de pe grila
de concurs (roșii sau albastre). Nu ținem cont de culoarea tibierelor;
- In cazul in care un sportiv este inscris la o alta centura decat cea pe care o are (verde inclusiv –
incepatori), acesta va fi eliminat din concurs;
- Avem rugămintea să completați toate rubricile din anexă;

Vă așteptăm cu drag,
Liceul cu Program Sportiv Mircea Eliade:
Metrou - stația PETRACHE POENARU (fosta Semănătoarea)
R.A.T.B. - autobuzul 106 (complex Regie)

Ciprian, Diana și Ștefania

