PROCEDURA DE SELECTIE A LOTULUI NATIONAL
SI COMPONENTA DELEGATIEI ROMANIEI LA CEKA
28 Februarie 2016
1. Delegatia oficiala a României la CEKA este alcatuita din:
-Seful delegatiei
-Antrenorul Federal
-2 Arbitri internationali
-Lotul National de sportivi
-Un numar variabil de sportivi in afara Lotului National
Participarea la CEKA a: Sefului delegatiei, Antrenorului Federal, a celor 2 Arbitri
internationali si a sportivilor se face pe cheltuiala F.R.AIKIDO.
Participarea la CEKA a sportivilor din afara Lotului National se face pe cheltuiala proprie.
2. Seful delegatiei
Este unul din oficialii FRA, Presedinte, Vicepresedinte, Secretar general.
Toti membrii delegatiei sunt subordonati sefului delegatiei.
Seful delegatiei ia toate deciziile pentru membrii delegatiei
3. Antrenorul Federal
Antrenorul Federal este desemnat de Comisia Tehnica.
El trebuie sa fie un tehnician experimentat, având cel putin 5 Dan, si o vechime de cel putin
5 ani ca antrenor efectiv.
Antrenorul Federal trebuie sa cunoasca Regulamentul CNKA si CEKA, trebuie sa execute
corect si usor proba impusa, si sa aibe reale calitati pedagogice, morale si tehnice.
Antrenorul Federal conduce pregatirea Lotului si conduce Lotul National la CEKA.
Antrenorul Federal poate cumula si functia de Arbitru international.
4. Arbitrii internationali pentru CEKA
Selectionarea arbitrilor internationali se va face în urma unui curs de pregatire. Arbitrii
trebuie sa aiba cel putin 5 Dan, sa cunoasca regulamentul CEKA, si trebuie sa poata
executa corect si cu usurinta exercitiile impuse.
Arbitrii internationali ce fac parte din delegatia României la CEKA si care vor arbitra efectiv
în cadrul acestei competitii trebuie sa fi participat în mod obligatoriu ca arbitri în cadrul
Campionatului National – CNKA.
Arbitrii internationali selectionati, împreuna cu Antrenorul Federal vor participa la pregatirea
Lotului National.
5. Lotul National pentru CEKA este alcatuit din sportivi din cele 3 categorii: JUNIORI,
SENIORI KYU si SENIORI DAN.
6. Alcatuirea si selectia Lotului National se face în doua etape:
a. Etapa Campionatului National – CNKA – anul in curs
În urma Campionatului National se selecteaza pentru Lotul National de pregatire, primii 3
clasati la fiecare categorie, JUNIORI, SENIORI KYU si SENIORI DAN.
1

Daca va considera necesar, Comisia Tehnica va putea include în Lotul National de
pregatire, pe primii 5 clasati la fiecare categorie sau chiar sportivi care nu s-au clasat in
plutonul fruntas, dar care au sanse de calificare în urma perioadei de pregatire.
Comisia Tehnica poate selecta in Lotul National si sportivi care nu au putut participa la
Campionatul National, din diverse motive, dar care, prin rezultatele anterioare si activitatea
din cursul anului au sanse de a se califica în Lotul final.
b. Etapa perioadei de pregatire a Lotului, dupa Campionatul National.
La sfârsitul acestei perioade de pregatire se va definitiva Lotul National pentru CEKA. Pe
parcursul pregatirii vor avea loc cel putin 2 competitii de evaluare, una la mijlocul perioadei
si cealalta la sfârsitul ei, in urma carora se va definitiva componenta Lotulu National ce va
participa la CEKA. Sarcina selectionarii sportivilor pentru Lotul final revine Comisiei
Tehnice si Antrenorului Federal.
7. Participarea la CEKA a sportivilor în afara Lotului National
Din echipa României pentru CEKA vor putea face parte si alti sportivi, in afara celor
selectionati în Lotul National.
Acesti sportivi se vor deplasa si participa la CEKA pe cheltuiala proprie.
Daca unul sau mai multi dintre acesti sportivi se vor clasa pe unul din primele 3 locuri la
CEKA, federatia va analiza posibiliatea decontarii partiale sau totale a cheltuielilor de
deplasare si cazare. Participarea acestor sportivi la CEKA se va putea face doar cu
aprobarea Comisiei Tehnice.
Director Tehnic,
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