Va invita sa participati la:

Ce va avea loc la:
Data:
Program:

VOLUNTARI (BUCURESTI) – Sala de Sport "Gabriela Szabo"
Vineri, Sâmbătă şi Duminică, 7-9 Octombrie 2022
- VINERI, 7 OCTOMBRIE – categoriile 21 – 35, +35 ani,
orele 14:00 – 19:00
- SAMBATA, 8 OCTOMBRIE - categoriile pana la 12 ani inclusiv
orele: 10:30 – 19:00
- DUMINICA, 9 OCTOMBRIE - categoriile 13, 14-15, 16-17, 18-20 ani
orele: 09:00 – 18:00
SEDINTA TEHNICA: Vineri: orele 12:00 si Sambata orele 9:00
DESCHIDEREA OFICIALĂ: Sambata orele 10:00
Condiții de participare:
o Sportivii trebuie sa aiba viza anuala pe 2022, vizitele medicale recente şi asigurare medicala pentru
2022;
o Taxe de participare:
70 lei / 1 proba
90 lei/mai multe probe
100 lei/echipa
o Participarea parintilor, spectatorilor in incinta spatiului de desfasurare a campionatului este
limitata.
o Programarea categoriilor se va face la ora fixa, sportivii nu trebuie sa se prezinte la locatia
evenimentului mai repede de o ora fata de ora ce va fi comunicata prin programul detaliat ce va
fi publicat dupa inchiderea inscrierilor.
Contestații numai in scris: 100 LEI / contestație
Arbitraj WUKF:
o Arbitreaza la centru numai arbitri "A" licențiați FRK WUKF 2022;
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 2022!

Cazare:
Va rugam accesati site-urile de specialitate sau pentru alte solicitări legate de organizarea la nivel local
va rugam contactați clubul - organizator local,
CS Voluntari, dl. Moldovan Adrian:
 0749 010 099
e-mail: csov2005@gmail.com
INSCRIERI : NUMAI ON-LINE – Sistemul se închide DUMINICA, 2 OCTOMBRIE, orele 24:00.

ATENTIE: incepand cu aceasta editie a Cupei Romaniei, competiiile federatiei se vor gestiona cu ajutorul unei noi
platforme profesionale localizate in SUA, care va oferi o flexibilitate mai mare si nenumarate alte facilitati. Incercam sa
importam baza de date din softul precedent dar nu sunt foarte sigur ca se va putea 100%. De aceea va rog sa acordati
mai mult timp pentru inscrierea sportivilor, doar la aceasta editie, apoi pentru celelalte va fi extrem de simplu.

Orice intarziere de inscriere nu va fi acceptata!

