
CAMPIONATELE NATIONALE 
PENTRU MINI-CADETI, CADETI, JUNIORI ŞI SENIORI, VETERANI  

INDIVIDUAL și ECHIPE 

KARATE WUKF 2021 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Ce va avea loc la: Brasov – Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” 

Data:     Sâmbătă şi Duminică, 22-23 mai , 2021 
 
Program: Sâmbătă orele:  11:00 – 18:00 mini-cadeti, cadeti (kata+kumite, individual si echipe)   

Duminică orele:  09:00 – 16:00 juniori, seniori, veterani (kata+kumite, individual si echipe) 

Categorii:    13, 14-15 ani , 16-17, +18 ani , +36 ani 
 

SEDINTA TEHNICA:   Sâmbătă, 9:00 – 11:00, Sala Polivalenta 
      (achitare taxe, verificare carnete sportive, asigurări, greutate, etc);  
 

VA RUGAM INSISTENT SA FACETI ON-LINE TOATE FORMALITATILE NECESARE PARTICIPARII! 

DESCHIDEREA  ORGANIZATA DOAR IN MASURA IN CARE SITUATIA NE VA PERMITE 

OFICIALĂ:    Sportivii care doresc să participe in lotul national la Campionatul Mondial si European 

trebuie sa participe obligatoriu si la Campionatul National. 

Condiții de participare: 
o Participa numai sportivi legitimați; 
o Toti participantii (toti cei ce vor intra in sala) vor trebui sa prezinte un test COVID facut cu 

cel mult 72 de ore inainte de competitie, sau sa-l efectueze inaintea intrarii in sala in 
spatiul ce va fi amenajat pentru testare. Sunt acceptate testele rapide. La sala vor fi facute 
teste rapide din saliva. Va rog sa ajungeti la sala din timp pentru a putea efectua acest test 
in cazul in care nu l-ati facut inainte de a sosi in Brasov; 

o Sportivii trebuie sa aibă viza anuala pe 2021, vizitele medicale recente şi asigurare 
medicala pentru 2021;  

o Taxe de participare:      70 lei / 1 proba 
   90 lei/mai multe probe 
   100 lei/echipa 

Contestații numai in scris: 100 LEI / contestație 
 
Arbitraj WUKF: 

o Arbitrează la centru numai arbitri "A" licențiați FRK WUKF 2020; 
o Arbitrează numai arbitrii care au ținuta regulamentara !!! Nu se admite nici o derogare !!! 

(Pentru date suplimentare va rugam contactați responsabilul de arbitraj:              
dl. Nicolae Crăciun (tel: 0769 634123))  

o ARBITRII VOR FI RETRIBUIŢI CONFORM BAREMELOR FRK WUKF 2021! 

 
Cazare:    Hotelul oficial este Hotel Astra 

• Cazare cu mic dejun : 70 lei; 
• Cazare cu demi-pensiune: 100 lei; 
• Cazare cu pensiune completa: 130 lei. 

 

INSCRIERI :        NUMAI ON-LINE – Sistemul se închide marti, 18 mai, orele 24:00. 

Va invita sa participati la: 
 

 


