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INVITAŢIE 
 

Clubul Sportiv “Show Time”, vă invită în data de 08 și 09.06.2019, începând 

cu ora 10.00, la competiția OKAMI WARRIORS - CUPA “LITTLE FIGHTER” - 

ediţia a VII-a, cuprinsă în calendarul Departamentului de Jiu-Jitsu a Federației 

Române de Arte Marțiale, rezervată copiilor între 6 și 15 ani pentru secțiunile 

Fighting & Ne-Waza Ju-Jitsu și Brazilian Jiu Jitsu competiție ce va avea loc în Sala de 

Sport a Colegiului Național ”Székely Mikó” din municipiul Sf. Gheorghe (str. Gróf 

Mikó Imre, nr. 1). 

SISTEMELE DE CONCURS 

Fighting și Newaza - 08.06.2019 

Condiții de participare:  

1. Autorizație de funcționare a clubului; 

2. Viza anuală de sportiv în Budopass (excepție fac competitorii cluburilor ce nu sunt 

afiliați la FRAM);   

3. Copie după Certificatul de Naștere sau Cartea de Identitate (excepție fac sportivii 

ce dețin Budopass eliberat de FRAM); 

4. Dovada deținerii asigurării în caz de accident a sportivilor. 

 

Categorii de vârstă și greutate / Durata meciurilor: 

U8 ani Specială (2 minute) 
Masculin: -19kg; -21kg; -24kg; -27kg; - 30kg; - 34kg; -38kg; +38kg. 
Feminin: -18kg; -20kg, -22kg, -25kg; -28kg; -32kg; -36kg; +36kg. 

U10 ani (2 minute) 
Masculin: -21kg, -24kg, -27kg; - 30kg; - 34kg; -38kg; -42kg; +42kg. 
Feminin: -20kg, -22kg, -25kg; -28kg; -32kg; -36kg; -40kg; +40kg. 

U12 ani (2 minute) 
Masculin: -24kg, -27kg; - 30kg; - 34kg; -38kg; -42kg; -46kg; -50kg; +50kg. 

Feminin: -22kg; -25kg; -28kg; -32kg; -36kg; -40kg; -44kg; -48kg; +48kg. 

U14 ani (2 minute) 
Masculin: -30kg; -34kg; -38kg; -42kg; -46kg; -50kg; -55kg; -60kg; -66kg;+66kg. 

Feminin: -25kg; -28kg; -32kg; -36kg; -40kg; -44kg; -48kg; -52kg; -57kg;+57kg. 

U16 ani (3 minute) 
Masculin: -38kg, -42kg; -46kg; -50kg; -55kg; -60kg; -66kg, -73kg; +73kg. 

Feminin: -32kg, -36kg, -40 kg; -44kg; -48kg; -52kg; -57kg; -63kg, +63kg. 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de-a uni/modifica categoriile, dacă nu există 

suficienţi sportivi pentru organizarea categoriei conform regulamentului de JJIF. 

Toleranța la cantar va fi de maxim 500 grame, cei care vor depăși această greutate 

vor fi DESCALIFICAȚI.  
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Va exista un cantar oficial și toți sportivii, în prezența antrenoriilor, vor efectua 

cântărirea înaintea începerii competiției în Gi. Se poate cere verificarea sportivilor 

înaintea cantarului oficial. 

 

Suprafețele de concurs: 

Suprafeţele de concurs (4 suprafețe – 2 pentru Fighting și 2 pentru Ne-waza) sunt 

formate din tatami 2x1 stil Judo și 1x1 stil Puzzle, suprafețele de luptă fiind 

micşorate, faţă de normele în vigoare, la 8x8 m. 

 

Arbitraj: 

Competiția va avea arbitrii de Ju-Jitsu, şi anume, 1 arbitru pe saltelele + 1 arbitru 

asistent. Regulamentul de concurs fiind cel al JJIF. 

 

Sistemul de luptă (vezi Anexa 1): 

Regulamentul probelor de Fighting si Ne-waza sunt cele oficiale. Sportivii din 

fiecare categorie vor fi împărțiți în bracheturi. Bracheturile vor fi în sistem 

eliminatoriu, în care învinșii fiecărui meci sunt eliminați din competiție, iar 

învingătorii avansează în fazele superioare ale competiției. Singura excepție se 

petrece în situația unui brachet cu 3 sportivi (Bracheturile se formează cu minim 3 

sportivi), aici sportivii vor lupta fiecare cu fiecare. 

 

Premierea: 

Toți sportivi ce vor intra în competiție vor primi diplome și medalii de participare, 

astfel, ocupanții locurilor 1, 2 și 3 diplome și medalii aferente acestor locuri, iar 

ocupanții locurilor 4, 5, 6 ….. diplome de participare. Nu se vor acorda 2 locuri 3.   

Trofeele “Okami Warrior & Cupa Little Fighter 2019”, se vor acorda pe fiecare 

secțiune în parte cluburilor ce acumulează cele mai multe locuri 1.  

Clubul organizator nu va participa la nici unul dintre aceste clasamente.  

 

NU SE ADMIT CONTESTAȚII. 

 

Programul competiției din 08.06.2019 
Cântarul oficial – ora 09.30 - 10.00 (competitorii vor efectua cantarul cu gi-ul pe ei).  

Începerea competiției – ora 10.00 până la finalul acesteia, fără pauză ! 

Tatmi 1 – Fighting U8 Specială (6/7 ani) și U10 (8/9 ani) fete și băieți toate categoriile 

de greutate de la cea mai mică la cea mai mare; 

Tatmi 2 – Fighting U12 (10/11 ani), U14 (12/13 ani) și U16 ani (14/15 ani), fete și băieți 

toate categoriile de greutate de la cea mai mică la cea mai mare. 

Tatmi 3 – Ne-waza U10 (8/9 ani) și U8 Specială (6/7 ani), fete și băieți toate 

categoriile de greutate de la cea mare la cea mai mică; 

Tatmi 4 – Ne-waza U16 ani (14/15 ani), U12 (10/11 ani) și U14 (12/13 ani) fete și băieți 

toate categoriile de greutate de la cea mare la cea mai mică. 
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SISTEMUL DE CONCURS 

Brazilian Jiu Jitsu - 09.06.2019 

Condiții de participare:  

1. Copie după Certificatul de Naștere sau a Cărții de Identitate;  

2. Sportivii participanți să facă parte dintr-o asociație / organizație legal constituită; 

3. Dovada deținerii asigurării în caz de accident a sportivilor. 

 

Categorii de vârstă și greutate / Durata meciurilor: 

Super Pitici III (6 ani) (2 minute) Centura Albă, Gri  
Masculin / Feminin: -15kg;-20kg; -25kg; -30kg; -35kg; - 40kg; +40kg. 

Copii 1 (7 ani) (3 minute) Centura Albă, Gri, Galbenă  
Masculin / Feminin: -15kg; -20kg; -25kg; -30kg; -35kg; - 40kg; +40kg. 

Copii 2 (8 ani) (3 minute) Centura Albă, Gri, Galbenă, Portocalie 
Masculin / Feminin: -20kg; -25kg; -30kg; -35kg; - 40kg;-45kg; +45kg. 

Copii 3 (9 ani) (3 minute) Centura Albă, Gri, Galbenă, Portocalie 
Masculin / Feminin: -20kg; -25kg; -30kg; -35kg; - 40kg;-45kg; +45kg. 

Juniori 1 (10 ani) (4 minute) Centura Albă, Gri, Galbenă, Portocalie, Verde 
Masculin / Feminin: -25kg; -30kg; -35kg; - 40kg;-45kg; -50kg; -55kg; +55kg. 

Juniori 2 (11 ani) (4 minute) Centura Albă, Gri, Galbenă, Portocalie, Verde 
Masculin / Feminin: -25kg; -30kg; -35kg; - 40kg;-45kg; -50kg; -55kg; +55kg. 

Juniori 3 (12 ani) (4 minute) Centura Albă, Gri, Galbenă, Portocalie, Verde 
Masculin / Feminin: -35kg; - 40kg; -45kg; -50kg; -55kg; -60kg; -65kg; +65kg. 

Adolescenți 1 (13 ani) (4 minute) Centura Albă, Gri, Galbenă, Portocalie, Verde 
Masculin / Feminin: -35kg; - 40kg; -45kg; -50kg; -55kg; -60kg; -65kg; +65kg. 

Adolescenți 2 (14 ani) (4 minute) Centura Albă, Gri, Galbenă, Portocalie, Verde 
Masculin / Feminin: - 40kg; -45kg; -50kg; -55kg; -60kg; -65kg; -70kg; +70kg. 

Adolescenți 3 (15 ani) (4 minute) Centura Albă, Gri, Galbenă, Portocalie, Verde 
Masculin / Feminin: - 40kg;-45kg; -50kg; -55kg; -60kg; -65kg; -70kg; +70kg. 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de-a uni/modifica categoriile, dacă nu există 

suficienţi sportivi pentru organizarea categoriei conform regulamentului de IBJJF. 

Toleranța la cantar va fi de maxim 500 grame, cei care vor depăși această greutate 

vor fi DESCALIFICAȚI.  

Va exista un cantar oficial și toți sportivii, în prezența antrenorii, vor efectua 

cântărirea înaintea începerii competiției în Gi. Se poate cere verificarea sportivilor 

înaintea cantarului oficial. Gi-ul de competiție va fi OBLIGATORIU de Judo; Ju-JItsu 

sau BJJ (bob de orez) – Nu se admit Gi-uri de Karate.  

 

Suprafețele de concurs: 

Suprafeţele de concurs (4 suprafețe) sunt formate din tatami 2x1 stil Judo și 1x1 stil 

Puzzle, suprafețele de luptă fiind de 8x8 m. 
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Arbitraj: 

Competiția va avea arbitrii cunoscători ai sistemului de arbitraj Jiu-Jitsu, şi anume, 1 

arbitru pe saltelele + 1 arbitru asistent. Regulamentul de concurs va fi cel de IBJJF. 

 

Sistemul de luptă (vezi Anexa 1): 

Regulamentul probei de Brazilian Jiu Jitsu este cel oficial. Sportivii din fiecare 

categorie vor fi împărțiți în bracheturi. 

Bracheturile vor fi în sistem eliminatoriu, în care învinșii fiecărui meci sunt eliminați 

din competiție, iar învingătorii avansează în fazele superioare ale competiției. 

Singura excepție se petrece în situația unui brachet cu 3 sportivi (Bracheturile se 

formează cu minim 3 sportivi).  

 

Premierea: 

Doar sportivii de pe locurilor 1, 2 și 3 vor primii medalii, ocupanții locurilor 4, 5, 6 

….. diplome de participare. Nu se vor acorda 2 locuri 3.   

Trofeul “Okami Warrior & Cupa Little Fighter 2019”, la BJJ, va fi acordat clubului 

ce acumulează cele mai multe locuri 1.  

Clubul organizator nu va participa la acest clasament.  

 

NU SE ADMIT CONTESTAȚII. 

 

Programul competiției din 09.06.2019 

 
Cântarul oficial – ora 09.30 - 10.00 (competitorii vor efectua cantarul cu gi-ul pe ei).  

Începerea competiției – ora 10.00 până la finalul acesteia, fără pauză ! 

Tatmi 1 – Super Pitici, Copii 1, Copii 2 - toate categoriile și gradațiile, fete și băieți; 

Tatmi 2 – Copii 3, Juniori 1, Juniori 2, toate categoriile și gradațiile, fete și băieți; 

Tatmi 3 – Juniori 3, Adolescenți 1, toate categoriile și gradațiile, fete și băieți; 

Tatmi 4 – Adolescenți 2, Adolescenți 3, toate categoriile și gradațiile, fete și băieți;. 

 

PRECIZĂRI GENERALE 

 
Taxa de înscriere în competiţie: 50 lei / sportiv / probă / categorie (2 probe / categorii 

– 80 lei).  

Listele de înscriere în competiţie (Anexa 2), se vor trimite până la data de 23.05.2018, 

ora 20:00, la e-mail: csshowtime@yahoo.com., cele originale fiind predate în ziua 

desfășurării competiției, ştampilate şi semnate de către preşedintele/antrenorul 

clubului (reprezentant club).  

Obligatoriu, listele de înscriere vor menţiona greutatea exactă, anul naşterii 

sportivului, categoria și sistemul / sistemele pentru care concurează.  

 

Telefon de contact:  Cristian: 0746196209. Vă mulţumim şi vă aşteptăm !!!  

mailto:csshowtime@yahoo.com
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Anexa 1  

 

SISTEMUL DE BRACHET-URI 

    

      Brachet cu 3 competitori: 

 
EXEMPLU 

Sportivul 1 confruntă sportivul 2. Câștigător iese 

sportivul 1. Sportivul 3 se va lupta cu sportivul 

pierzător, sportivul 2, acesta câștigând meciul 2. 

Sportivul 1 merge în finală cu sportivul câștigător al 

celui de al doilea meci, portivul 2 (revanșă).  

Sportivul 2 câștigă meciul cu sportivul 1 în finală. 

 

      Brachet cu 4 competitori: 

 
EXEMPLU 

Sportivul 1 confruntă sportivul 2. Sportivul 3 

confruntă sportivul 4. Câștigători ies sportivii 1 și 3. 

Sportivii 1 și 3 merg în finală.   

Sportivii 2 și 4 merg în semifinală. 

Sportivul 1 câștigă finala. Locul 1; sportivul 3 Locul 2  

Sportivul 4 câștigă semifinala. Locul 3 

 

      Brachet cu 5 competitori: 

 
EXEMPLU 

Sportivul 1 confruntă sportivul 2. 

Sportivul 3 confruntă sportivul 4. 

Sportivul 5 are tur liber. 

Sportivul 3 iese câștigător și confruntă 

sportivul 5. Sportivul 3 iese câștigător și 

merge în finală. Sportiv 5 are Locul 3. 

Sportivul 1 iese câștigător în fața 

sportivului 3. Sportivul 3 are Loc 2  

Sportivul 1 are Locul 1. 
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      Brachet cu 6 competitori: 

 
EXEMPLU 

Sportivul 1 confruntă sportivul 2. 

Sportivul 3 are tur liber. Sportivul 4 

confruntă sportivul 5. Sportivul 6 are 

tur liber. 

Sportivul 1 iese câștigător și confruntă 

sportivul 3. Sportivul 5 iese câștigător și 

confruntă sportivul 6. 

Sportivul 1 iese câștigător în fața 

sportivului 3. Sportivul 6 iese câștigător 

în fața sportivului 5. Sportivii 3 și 5 

merg în semifinale pentru Locul 3.  

Sportivul 1 câștigă finala, are Locul 1. 

Sportivul 6 pierde finala, are Locul 2. 

Sportivul 3 câștigă semifinala, are 

Locul 3. 

      Brachet cu 7 competitori: 

 
EXEMPLU 

Sportivul 1 confruntă sportivul 2. 

Sportivul 3 confruntă sportivul 4. 

Sportivul 5 confruntă sportivul 6. 

Sportivul 7 are tur liber. 

Sportivul 1 iese câștigător și confruntă 

sportivul 3. Sportivul 5 iese câștigător și 

confruntă sportivul 7. 

Sportivul 1 iese câștigător în fața 

sportivului 3. Sportivul 5 iese câștigător 

în fața sportivului 7. Sportivii 3 și 7 

merg în semifinale pentru Locul 3.  

Sportivul 1 câștigă finala, are Locul 1. 

Sportivul 5 pierde finala, are Locul 2. 

Sportivul 7 câștigă semifinala, are 

Locul 3. 

      Brachet cu 8 competitori: 

 
EXEMPLU 

Sportivul 1 confruntă sportivul 2. 

Sportivul 3 confruntă sportivul 4. 

Sportivul 5 confruntă sportivul 6. 

Sportivul 7 confruntă sportivul 8. 

Sportivul 1 iese câștigător și confruntă 

sportivul 3. Sportivul 5 iese câștigător și 

confruntă sportivul 7. 

Sportivul 1 iese câștigător în fața 

sportivului 3. Sportivul 5 iese câștigător 

în fața sportivului 7. Sportivii 3 și 7 

merg în semifinale pentru Locul 3.  

Sportivul 1 câștigă finala, are Locul 1. 

Sportivul 5 pierde finala, are Locul 2. 

Sportivul 7 câștigă semifinala, are 

Locul 3. 
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Anexa 2  

DECLARAŢIE 

    

       Sportivii cuprinşi în tabelul de mai jos, componenţi ai clubului/asociației 

..........……………………………..,  declarăm pe propria răspundere că participând la 

competiția Okami Warriors - Cupa “Little Fighter” - ediţia a VII-a, probele Fighting 

/ Ne-waza / BJJ, ne asumăm toată răspunderea în cazul unui accident, consecinţele 

fiind suportate de către fiecare dintre noi şi nu de către organizator. 

 Declarăm, de asemenea, că am luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului 

de concurs pe fiecare probă în parte la care participăm şi suntem de acord cu acesta. 

Data ………………                            

 

TABEL NOMINAL CU SPORTIVII PARTICIPANŢI 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

SPRTIVULUI 

SEX GREUTATEA 
ANUL 

NAŞTERII 

SISTEMUL 

PENTRU CARE 

CONCUREAZĂ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

Semnătura antrenor/reprezentant …………………… 

 

 


