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BUDO BEST      SPONSOR OFICIAL 
AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE CHANBARA 

 

CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DE CHANBARA 
Copii, Cadeti, Juniori, Seniori, Veterani 

 
INVITATIE 

 
 Dragi practicanți ai sportului chanbara, stimați antrenori, domnilor președinți 
de cluburi, vă invităm să participați la Campionatul National de Chanbara – copii, 
cadeți, juniori și seniori, care se va desfășura în perioada 28-29 septembrie 2018 la 
Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic Izvorani, eveniment deosebit de 
important al Federatiei Romane de Chanbara. 
 Este cel de-al treilea Campionat Național de Chanbara  de la înființarea 
federației naționale. În speranța că ne vom strânge în număr cât mai mare la aceasta 
competiție, vă urez succes tuturor participanților la acest eveniment.  
 Fie ca cel mai bun să câștige! 
 
- 

 
 
Gaby Oancea 
Presedinte  
Federatia Romana de Chanbara 
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PROGRAM 
 

1. Scopul competitiei:  

Criteriu de selectie pentru sportivii participanti in vederea constituirii 
lotului național ce va participa la Campionatul Mondial de Sport Chanbara 
din luna decembrie, Tokyo, Japonia. 
 

2. Invitat de onoare al campionatului:  

Hanshi Alain Sailly, vicepreședinte al World Kobudo Federation 
 

3. Locul de desfasurare:  

Sala Polivalentă din Complexul Olimpic Izvorani 
 

4. Organizatori: 

Federația Română de Chanbara 
 

5. Data competiției: 

28-29.09.2018 
 

6. Regulamentul competiției: 

Campionatul Național de Chanbara se va desfățura în conformitate cu 
regulamentele Federației Române de Chanbara. Sistemul de punctaj va fi 
Shobu-Sanbon (două puncte din trei). Daca numărul de participanți este 
foarte mare organizatorul poate opta pentru sistemul Shobu Ippon 
(primul punct câștigă) urmând ca doar semifinalele și finalele să se 
desfășoare în sistem Shobu Sanbon. 
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7. Programul competitiei: 

Vineri 28.09.2018: 

 Intervalul orar 15.30 – 18:00 - înregistrarea, verificarea legitimațiilor și a 
 vizelor medicale, ședința tehnică a competiției, pregătirea sistemelor 
 electronice și a celor trei suprafețe de competiție. 
Sâmbătă 29.09.2018: 

• Ora 08.00 - 08.30 - Deschiderea Oficiala a Competiției 
• Ora 08.30 – 10:00 – Competiția de Kihon Dosa, toate categoriile de vârstă 
• Ora 10.30 – 12:00 – Competiția de Datotsu - Kodachi, toate categoriile de vârstă 
• Ora 12.00 – 13:00 – Competiția de Datotsu – Tate Kodachi, toate categoriile de vârstă 
• Ora 13.00 – 14:00 – Competiția de Datotsu – Tate Choken, toate categoriile de vârstă 
• Ora 14.00 – 15:00 – Pauza de masa 
• Ora 15.00 – 16:00 – Competiția de Datotsu – Choken Katate, toate categoriile de vârstă 
• Ora 16.00 – 17:00 – Competiția de Datotsu – Choken Ryote, toate categoriile de vârstă 
• Ora 17.00 – 17:30 – Competiția de Datotsu – Nito, toate categoriile de vârstă 
• Ora 17.30 – 18:30 – Competiția de Datotsu – Bo, Yari, toate categoriile de vârstă 
• Ora 18.30 – 19:30 – Competiția de Sport Nunchaku, toate categoriile de vârstă 
• Ora 19.30 – 20:30 – Competiția de Echipe Datotsu și Echipe Kihon Dosa. O singură echipă de 
club. 
• Ora 20.30 – 21:30 – Competiția de Taisen Tradițional. Juniori și Seniori. 
• Ora 21.30 – 22:00 – Festivitatea de închidere a competiției. 
 

Observație: programul de mai sus poate suferi modificări în funcție de numărul 
de sportivi înscriși. Modificările vor fi anunțate după tragerea la sorți. 
 
  8. Condițiile de participare la competiție: 

 a. Înscrierea se va face până la data de 22.09.2018 ora 14:00, doar 
electronic, pe site-ul federației: www.sportschanbara.ro. După această dată, 
organizatorul campionatului își rezervă dreptul de a refuza înscrierea în 
concurs a oricărei structuri sportive de chanbara. 
 b.  Au drept de participare toți sportivii legitimati in cadrul F.R. Chanbara; 
la campionat, acestia vor avea asupra lor legitimația sportivă cu viza anuală, 
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viza medicală valabilă și asigurarea de accidente pe timpul competiției. Toate 
aceste informații vor fi trimise obligatoriu și prin e-mail la adresa oficială a FR 
Chanbara: office@budobest.eu pînă în data de 22.09.2018 pentru a se putea 
activa accesul la înscrierea digitală a sportivilor cu ajutorul sistemul electronic 
de represaj pus la dispoziție gratuit de compania Budo Best srl.  
 
 9. Taxe: 

 60 lei / taxă generală de participare la toate probele 
 
 10. Categoriile de sex: 

 a. Masculin 
 a. Feminin 
  
 11. Categoriile de vârsta: 

a.  Copii II: 6   -8 ani la data campionatului  
b.  Copii I:  +8   -10 ani la data campionatului 
c.  Minicadeți: +10   -12 ani la data campionatului 
d.  Cadeți: +12   -14 ani la data campionatului 
e.  Juniori II: +14   -16 ani la data campionatului 
f.  Juniori I: +16   -18 ani la data campionatului 
g.  Seniori: + 18 ani la data campionatului 
h.  Veterani: + 40 ani la data campionatului 
  
 12. Cazare: 

 Puteți rezerva direct, fiecare structură sportivă în parte, locuri și servirea 
mesei la Hotel Olimpic, Complexul Olimpic "Sydney 2000", com. Ciolpani, sat 
Izvorani, jud. Ilfov.  
 Costurile mesei și a cazării sunt suportate de fiecare club în parte. 
Costurile vă vor fi comunicate direct la următoarele numere de telefon: 
+4021.350.20.11, +4021.350.20.12, +4021.350.20.13. 
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 13. Arbitrii: 

 La campionatul național vor arbitra doar arbitri omologați de Federația 
Română de Chanbara. 
 
 14. Echipamentele utilizate în campionat: 

Arme utilizate: 
a. Tanto (sub 45 cm) 
b. Kodachi (sub 60 cm) 
c. Tate - scut 
d. Choken (sub 100 cm) 
e. Nunchaku (segment sub 32 cm, sfoara sub 12 cm) 
f. Hanbo (sub 90 cm) 
g. Jo (sub 140 cm) 
h. Bo (sub 210 cm) 
i. Naginata (sub 210 cm) 
j. Yari (sub 210 cm) 
k. Bo tradițional (arma va fi din lemn și poate avea lungimea 

între 152 cm și 180 cm). 
 
Conform Regulamentului de competiție al FR Chanbara: 

Art. 37. Echipamentul de competiție 

(1). Echipamentul de competiție este compus din: 
a. Costum de chanbara și centură 
b. Protecții 
c. Arme 

(2). Costumul de chanbara este compus din pantalon, bluză și centură (cu 
prindere cu velcro). Pe bluză va exista emblema Federației Române de 
Chanbara.  

(3). Protecțiile din chanbara sunt următoarele: 
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a. Men (cască) cu mască de protecție pentru față. Casca este 
obligatorie în competiții. Se vor folosi caști roșii și căști albastre. 

b. Kote (mănuși) – opționale în competiții. 
c. Armele sunt cele menționate la Art. 35 (3). În competiție se vor 

folosi arme roșii și albastre. În competițiile internaționale se vor folosi 
arme omologate de ESCF și ISCA. Armele aprobate pentru a fi utilizate în 
competițiile internaționale în care FRC este membră sunt admise și în 
competițiile naționale. 

Toate echipamentele menționate la Art. 37 (1) trebuie omologate de Federația 
Română de Chanbara. 
 
 15. Premii: 

Câștigătorii locurilor I, II, III, vor primi diplome și medalii. 
 

 16. Informații despre desfășurare: 

Competiția se va desfășura pe trei suprafețe de competiție simultan. 
 

 17. Asigurări în caz de accidentare, măsuri de securitate: 

Organizatorul va asigura asistență medicală la locul competiției prin 
contract cu o firmă specializată și de asemenea ordinea și siguranța desfășurări 
competiției prin contract cu o firmă de pază. 

În cazul accidentării sportivilor care participă în campionatul național, 
răspunderea asigurării medicale a acestora cade exclusiv în sarcina structurilor 
sportive de chanbara care s-au înscris în competiție. F.R. Chanbara nu își asumă 
acordarea de compensații materiale sau de orice altă natură în cazul de 
accidentare a unui sportiv, antrenor, oficial sau arbitru. 

Organizatorul Campionatului Național de Chanbara este exonerat de orice 
răspundere în acest sens. 
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 18. Testare antidoping: 

 Federația Româna de Chanbara își rezervă dreptul de a efectua teste 
antidoping, iar sportivii sunt obligați să le susțină. Depistarea de substanțe 
interzise în organismul sportivilor se pedepsește în conformitate cu legislația 
sportivă în vigoare. 

 Toate amenzile primite de F.R. Chanbara în cazul depistării pozitive a unui 
sportiv vor fi suportate integral de clubul la care este legitimat.   

 

Gaby Oancea 

Președinte al Federației Române de Chanbara 

                                          


