
 

 

 
 

Invitaţie Cupa României de Autoapărare 2018 
 

Avem placerea să vă invităm la cea de-a X-ea ediţie a Cupei României de Autoapărare 2018 

Concurs/Festival pentru promovarea artelor marţiale sportive şi tradiţionale (ne-sportive). 

Concursul se regaseste în calendarul oficial al Federaţiei Române de Arte Marţiale, cu probe specifice pentru 

sporturi marţiale cât şi pentru cele tradiţionale, este un eveniment deschis tuturor stilurilor/şcolilor, indiferent de 

federaţie, în spiritul artelor marţiale şi al fair play-ului, cu respectarea regulamentului de organizare. 

 

Organizator: Clubul Sportiv Shin-Do Braşov – ILIE Nicuşor 

 

Data şi locul desfăşurării: 03-04 Februarie 2018, Braşov (în una din cele doua zile) 

 

Ora desfăşurării: 10.00-18.00, va fi anunţată sala în timp util în funcţie de numărul participanţilor 

 

Probe şi categorii recomandate: 

JU JITSU SPORTIV  

Fighting Ju Jitsu sportiv M+F U 9, U 12, U 15, U 18, U 21 ani, seniori, categorii oficiale pe kg 

Newaza / BJJ  M+F categoriile vor fi organizate pe varste si kg în funcţie de nr. sportivilor 

 

JU JUTSU FULL 

Ju Jutsu Full-Contact categoriile vor fi organizate pe varste si kg în funcţie de nr. sportivilor 

 

KARATE  

Kata Individual M+F 2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1999+ 

Kumite Shobu ippon  M+F 2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1999+ 

Kihon  categoriile pana maxim 10 ani impliniti si numai pentru centuri albe 

 

TAEKWONDO 

Taekwondo WT categoriile vor fi organizate pe varste în funcţie de nr. sportivilor conform WT 

 

KOBUDO 

Kobudo kata  Mixt -10 ani ;-14 ani ;-18 ani ;+18 ani 

Nunchaku Fighting Mixt categoriile vor fi organizate pe varste în funcţie de nr. sportivilor 

 

AUTOAPARARE / DUO DEMO 

Autoapărare Mixt /Duo Perechi de 2 sportivi, proba mixta, - 8, -10, -12, -14, -16, -18, +18 ani 

 

KICKBOX K1 

Kickboxing   K1  categoriile vor fi organizate pe varste şi kg în funcţie de nr. sportivilor 

 

Premii:  

• Medalii pentru locurile 1, 2, 3 , pentru probele de luptă se vor acorda două locuri 3 

• Diplome cu un design deosebit. 

• Super - Cupe pentru cluburile cu cele mai multe puncte acumulate per fiecare proba în parte. 



 

Taxe de participare:  

• 40 lei proba/sportiv 

 

Condiţii: Pentru o bună organizare data limită de înscriere va fi de 25. 01. 2018. După această data NU se vor 

mai accepta înscrieri. Plata probelor se poate face anticipat prin virament bancar(vezi formular de înscriere) sau 

în ziua concursului înainte de acces. Toate inscrierile se vor trimite la wsdaoffice@yahoo.com  

Regulament General: 

• Fighting Ju Jitsu Sportiv, regulamentul Ju Jitsu FRAM  

• Newaza regulamentul Ju Jitsu FRAM 

• Ju Jutsu Full – regulament kyushoshin international 

• Kata individual , notare intre 6.00-7.00, kata liber ales, se poate repeta in tur 2(SKDUN) 

• Kumite Shobu Ippon  Karate (2 wazari sau 1 ippon SKDUN) 

• Kihon -  3 tehnici la libera alegere a sportivului, departajare prin stegulete 

• Kobudo Kata- notare între 6.00-7.00, kata liber ales, se poate repeta in tur 2 (IKA) 

• Nunchaku Fighting – regulament IKA. 

• Kickboxing K1 light – regulament K1 light/full 

• Autoapărare perechi, notare între 6.00-7.00, 6 tehnici/pereche la liberă alegere(WSDA) 

• Taekwondo WT (regulamentul WTF/WF Asociatia Romana de Taekwondo) 

Informaţii: 

• Obligatoriu fiecare club va desemna 2 arbitrii experimentati, arbitrii vor fi plătiţi de către 

organizator astfel: arbitru central 120 lei/zi iar arbitru de margine 60 lei/zi (tabel arbitri) 

• Uniforma de participare va fi cea specifică stilului. 

• Reprezentanţii cluburilor sunt răspunzători pentru avizul medical, asigurare şi acordul părinţilor. 

• Cluburile care doresc să participe vor solicita regulamentul pe probe specifice, pe e-mail. 

• Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica anumite categorii în funcţie de numărul de 

concurenţi înscrişi, deasemeni unde vor fi diferenţe de nivel tehnic concurenţi vor fi împarţiţi în 

cadrul aceleiaşi vârste pe categorii valorice ex: începători, avansaţi sau kg) 

• Suprafetele de concurs vor fi de 6 x 6 m. 

• Fiecare participant va avea echipament de protecţie specific; manuşile şi proteza sunt obligatorii. 

• Tabelele de participare va rugăm să le completaţi cu datele exacte, pe coloane participare cu DA 

• Punctajul per cluburi se va socoti dupa numarul de medalii de aur, departajare se face la argint. 

• Prezenta dvs le eveniment implica acceptul dvs.cu privire la toate specificatiile din invitatie. 

• Evenimentul se doreste a fi organizat intr-o singura zi, in functie de disponibilitatea salii. 

• Invitatie VIP cost 20 lei/pers, aproape de zona de concurs, solicitare anticipata cu 2 zile. 

• Se poate solicita mancare tip catering per cluburi anticipat cu 2 zile, cost 20 lei (1 fel+1 apa/suc) 

Utile:  

• Toate probele vor fi organizate şi împărţite echitabil de aşa natură încât să fie câte 4 sportivi sau 

perechi per categorie, unde fiecare, copil, sportiv să aibe şanse la o medalie(pana in 12 ani) 

• Organizatorul pune la dispoziţie: echipă medicală, stand echipamente de arte marţiale, stand Food, 

cadru festiv, meniu pentru arbitri(KFC). 

• Cazarea se va face pe cont propriu, fiecare club, va putem ajuta cu informatii utile, pret, locatii. 

• NU se admit contestaţii doar în cazuri excepţionale,cu proba video ex:  inversare de 

nume/sportiv 

 

TELEFON ŞI E-MAIL:  0742921200  e-mail:  shindosport@yahoo.com  

 

      Braşov, 20 Noiembrie 2017 

      Promotor Eveniment 

      ILIE Nicuşor 
La fiecare 10 sportivi inscrisi, fiecare club isi poate inscrie 
inca 1 sportiv gratuit la 1 proba. Ex: 10 + 1 alt sportiv. 
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