
 
 

 
      

 

 

             

 

 

                        

 

 

 

  
 
 

CRITERIILE DE SELECȚIE LA LOTURILE NAȚIONALE 
 ALE SPORTIVILOR CARE PARTICIPĂ LA 

 CAMPIONATELE MONDIALE SAU EUROPENE DE KARATE TRADIȚIONAL  
 
 

 În luna ianuarie-februarie au loc testările fizice pe cele trei zone: Țara Românească, Ardeal și 
Moldova. Testările se compun din: 

• cunoștințe tehnice specifice karate-ului 
• Test fizic  – test Cooper 2000 m – 12 min; 

▪ flotări - 30 
▪ sărituri cu genunchii la piept – 50 
▪ abdomene – 70 
▪ echere – 20 

 
 

CAMPIONAT NAŢIONAL – Cadeţi (14-15 ani), Juniori (16-17 ani), Tineret (18-20 ani), Seniori 
(peste 21 de ani) 

•   1. La etapele de zonă pentru probele individuale (Kata, Fukugo, Kumite) fiecare club poate să 
înscrie la CADETI un număr nelimitat de sportivi iar la JUNIORI, TINERET şi SENIORI cluburile 
pot înscrie un număr de 6 sportivi. 

•   2. La etapele de zonă pentru probele pe echipe (Kata, Enbu, Kumite) cluburile pot înscrie la 
CADETI un număr nelimitat de echipe iar la JUNIORI, TINERET si SENIORI fiecare club poate 
să înscrie 2 echipe. 

• 3. După etapa zonală se califică pentru finală primii 32 sportivi la probele individuale şi 
primele 4 echipe. Pentru exemplificare: 

• - LA INDIVIDUAL se iau primii 12 sportivi de la zonele cele mai bine reprezentate numeric/probă, 
completarea până la 32 făcându-se cu primii 8 sportivi de la zona cea mai putin numeroasa 

• În acest caz, pentru finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional Fudokan se vor califica 32 
de sportivi pentru probele individuale şi 12 de echipe. 

Pentru finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional se vor califica 16 sportivi pentru 
probele individuale şi 8 echipe. 

 
 
 
 

 

1. Pentru Campionatul European sau Mondial de Karate Traditional 

cadeti, juniori, tineret si seniori,  se  califica:   
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 Sportivii clasati pe locurile 1-2 in finala campionatului de  

Traditional la probele individuale. 

 Echipele clasate pe locurile 1 si 2 in finala campionatului de 

Traditional la probele de echipe cu urmatoarele EXCEPTII :   

- la probele de KUMITE ECHIPE la toate categoriile, echipa 1 de 

lot va fi formata din cei 4 sportivi clasati in Campionatul national 

de Traditional pe locurile 1,2,3,3 la   kumite individual, iar echipa 

2 de lot va fi formata din urmatorii 4 sportivi clasati in 

Campionatul national de Traditional pe locurile 5,6,7,8 la   kumite 

individual 

- la probele de KATA ECHIPE si EN-BU la categoria SENIORI, 

eventual si la alte categorii daca este cazul, echipele de lot vor fi 

stabilite de catre Colegiul central al antrenorilor (fie locul 1si 2 

din finala de Traditional, fie o echipe formate din primii clasati in 

probele de kata individual si respectiv enbu din finala de  
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Persoana de contact – Gabriela Dineață  
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