
STAGIU TEHNIC DE TAEKWNDO 
5 - 6 NOIEMBRIE 2016, Iasi 

 

Program orientativ: 
 

Vineri: 4 Noiembrie 2016 
Sosirea / inregistrarea delegatiilor 
ZIUA 1: Sambata 5 Noiembrie 2016 
Antrenament pentru sportivi, antrenori  
ZIUA 2: Duminica 6 Noiembrie 2016 
Dimineata: Antrenament pentru sportivi, antrenori 
Plecarea delegatiilor 
 
 

Info costuri (sportivi si antrenori): 
 Taxa stagiu: 150 lei / persoana 
Pentru fiecare 10 sportivi inscrisi un antrenor poate participa gratuit. 
Plata se face la sosirea delegatiilor. 
Fiecare sportiv trebuie sa aiba echipamentul necesar pentru desfasurarea 
in bune conditii a antrenamentelor: 
• dobok + centura, aferente gradului detinut de fiecare sportiv in parte; 
• protectii: tibiale + genitale + cubitale + dentare; 
• casca + vesta 
• metatarsiene + manusi 
Fiecare club participant trebuie sa contribuie cu echipament de 
antrenament: 
• palete 
• tinte 
 
 
ATENTIE!!! 
• Nu pot participa la sesiunile de antrenament sportivii / antrenorii care nu 
sunt echipati cu dobok si centura. 
• Participarea se poate face doar daca a fost completata DECLARATIA PE 
PROPRIE 



RASPUNDERE pentru fiecare participant (sportivi / cadre tehnice, minori / 
majori). Fiecare participant sau conducatorii delegatiilor trebuie sa depuna 
la inscrierea oficiala DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE 
completata si semnata. 
 
AMPLASAREA DE BANNERE: 
1. Banner asociatie: 
Fiecare club/asociatie poate amplasa gratuit, in locurile indicate de 
organizator, maxim 2 bannere de tip roll-up display cu dimensiunile maxime 
120x200cm care sa promoveze clubul / asociatia participanta. 
2. Banner comercial: 
Societatile comerciale pot solicita organizatorului amplasarea unor bannere 
comerciale doar in conditiile in care acestia sustin evenimentul in baza unui 
contract de sponsorizare sau de barter. Dimensiunile si locul de amplasare 
al acestora va fi stabilit prin contract. 
 
FOTO – VIDEO: 
Pentru realizarea de fotografii sau inregistrari video este necesar acordul 
organizatorului. Acesta se poate obtine in baza unei acreditari scrise ce 
trebuie solicitata pana la data limita de inscriere. 
 
 
Data limita de inscriere: 15 octombrie 2016 - 78ionelamanea@gmail .com 


