Va invita sa participati la:

CUPA ROMANIEI
KARATE WUKF 2017

PENTRU COPII, MINI-CADETI, CADETI ŞI SENIORI
INDIVIDUAL și ECHIPE

Ce va avea loc la: BRASOV–Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi”,B-dul Garii nr.9
Data:

Sâmbătă şi Duminică, 23-24 septembrie 2017

Program:

Sâmbătă orele: 10:00 – 19:00
Duminică orele: 09:00 – 16:00

CATEGORIILE: -7, 7, 8,9,10,11 si 12 ani
CATEGORIILE: 13-14, 15-17, si +18 ani

SEDINTA TEHNICA (verificarea Carnetelor Sportive, asigurări, greutate, etc);
Vineri de la 17:00 – 20:00 la Hotel Decebal
Sâmbătă 08:30 – 9:30, Sala Sporturilor Brasov
DESCHIDEREA OFICIALĂ: SÂMBĂTĂ orele 14,00
ATENTIE! Toți sportivii trebuie sa fie prezenți la deschiderea oficială.
Condiții de participare:
o Participa numai sportivi legitimați;
o Sportivii trebuie sa aiba viza anuala pe 2017, vizitele medicale recente ( nu mai
mult de 6 luni) şi asigurare medicala pentru 2017;
o Taxe de participare: 50 lei / 1 proba
75 lei/mai multe probe
75 lei/echipa
Contestații numai in scris: 50 LEI / contestație
Arbitraj WUKF:
o Arbitreaza la centru numai arbitri "A" licențiați FRK WUKF 2017;
o Arbitreaza numai arbitrii care au tinuta regulamentara !!! Nu se admite nici o
derogare !!!
(Pentru date suplimentare va rugam contactati responsabilul de arbitraj:dl. Nicolae
Crăciun (tel: 0769 634123))
o

ARBITRII VOR FI RETRIBUIŢI CONFORM BAREMELOR FRK WUKF 2017!

I NSCR I ER I : NUM AI ON-LI NE – Sistem ul se închide joi, 21 septem brie, orele 24:00.

R ezultatele se vor incarca si pe platform a unique.w ukf-karate.org
Recomandam sportivilor sa isi creeze conturi cat mai repede si sa le aiba conectate in inscrierile online
inainte de competitie.
Se vor emite si carduri pentru sportivi ce vor contine codurile din WUKF Unique care, pe langa accesul la functii
suplimentare ale platformei, vor reprezenta si cartile de vizita ale sportivilor. Vedeti informarea trimisa in 14 august de
Marcel catre toti membri FRK WUKF.
PENTRU DETALII ACCESATI:

http://unique.wukf-karate.org/help

