
 
 

INVITATIE 

CURSURILE ANUALE DE PREGATIRE SI PROMOVARE A ARBITRILOR 
 

21 – 23 IANUARIE 2022 
 

In perioada 21 - 23 ianuarie 2022 vor fi organizate Cursurile de licențiere 
a arbitrilor FR Karate WUKF pentru anul in curs. Se va 
prelucra REGULAMENTUL WUKF ce se va aplica imediat de la următoarele 
competiții in Romania si la Campionatul Mondial WUKF din SUA. 

Cursurile sunt organizate in parteneriat FR Karate WUKF si CS A.C.S. 
Juvenes Targu Mures. 

 
Cursurile se vor organiza la Targu Mures, la Hotel Continental Forum Targu 
Mures, Piața Teatrului 5, Târgu Mureș 540046, după următorul program: 
 
1. Vineri, 21 ianuarie, orele: 17:00 - 20:00 PREZENTAREA ASPECTELOR 
ESENTIALE DIN REGULAMENTUL WUKF (curs teoretic cu exemplificări video); 
2. Sâmbătă, 22 ianuarie, orele: 10:00 - 13:00 si 15:00 - 19:00 - Exemplificare si detaliere regulament (practic, 
sala de sport); 
3. Duminica, 23 ianuarie, orele 9:00 - 12:00 - Examenele de licență si promovare (daca este cazul). 

 
Rezervarile de cazare trebuie facute cu avans de: 

 30% pana cel mai tarziu 15 ianuarie. 

 70% avans cu maxim 2 zile inainte de ziua evenimentului 
 
  PACHET PRANZ / CINA BUFET de la 12 EUR / persoana 
 
Pentru rezervari ferme va rog sa transmiteti lista de participare cu mentiunea  
 
Sambata seara vom organiza o masa intr-o locatie recomandata de organizatorul local, cei ce doriti sa participati 
nu trebuie sa rezervati cina sambata seara. 
 

HOTEL CONTINENTAL FORUM TARGU MURES 

Mic dejun inclus 



Daca nu doriti sa fiti cazati la hotelul ales de noi va rog sa alegeti ce locatie doriti, dar sa comunicati participarea 
voastra pentru a aranja sala de conferinte la Hotel Continental Forum in functie de numarul participantilor. 
 
 AVAND IN VEDERE CA SE VA PRELUCRA REGULAMENTUL WUKF ACTUAL, este foarte indicata participarea 
INSTRUCTORILOR SI ANTRENORILOR, sau un reprezentant al fiecărui club care sa transmită informația apoi la 
clubul sau.  
 
TAXA DE PARTICIPARE: 150 lei. 
 
Prof.dr.ing. Liviu Crisan 
Presedinte FR Karate WUKF 

 


