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Concursul Memorial 

“IOSIF KORKA” 
~ ediţia XXV – 2021 ~ 

 

 

 

Vă invităm să participaţi la Concursul  Memorial “Iosif Korka”, care se va desfăşura 

Duminică, 31 octombrie, începând cu ora 10⁰⁰  pe Stadionul Municipal din Parcul Teiuş, 

Caransebeş. 

 

Organizatori: Clubul Sportiv Şcolar Caransebeş, Asociaţia Judeţeană de Atletism 

Caraş-Severin, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, Asociaţia Sportivă 

“Atletic” Caransebeş, cu sprijinul financiar al Dacus Caransebeş, D.J.S.T. Caraş–Severin, 

Rotary Club Caransebeş, Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Caransebeş  

 

Categorii de participare şi probe:  

• Spiriduşi (F + B) – născuţi în anii 2012  şi mai mici 

• 50mp; 300mp 

• Copii IV (F + B) – născuţi în anul 2011 

• 50mp; 300mp 

• Copii III (F + B) – ncscuţi în anul 2010 

• 50mp; 500mp 

• Copii II (F + B) – născuţi în anul 2009   

• 60mp; 800mp; lungime cu elan 

• Copii I (F + B) – născuţi în anul 2008   

• 60mp; 1000mp; lungime cu elan 

 

Participanţi: pot participa toţi sportivii, legitimaţi sau nelegitimaţi, care îndeplinesc 

criteriile de vârstă menţionate mai sus.  

  

Premii:  medalii, diplome şi premii  în numerar primilor 3 clasaţi la fiecare probă în 

parte.  

  

Înscrierile şi validările: Înscrierea concurenţilor se va face prin completarea şi 

trimiterea formularului de înscriere (Anexa 1) la e-mail: marianenache78@yahoo.com 

până în data de luni, 25.10.2021 – ora 18:00; eventualele modificări în listele de înscriere 

Anexa%201%20-%20formular%20inscrieri.xlsx
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iniţiale se vor trimite pe adresa de e-mail: marianenache78@yahoo.com  până în data 

de vineri, 29.10.2021 – până la ora 18:00.  

În vederea ridicării premiilor, sportivii clasaţi pe primele trei locuri trebuie să prezinte 

la secretariat CNP-ul. 

Scop şi obiective: promovarea atletismului în rândul tuturor participanţilor la acest 

eveniment, creşterea performanţelor sportive prin competiţie, selecţionarea şi 

promovarea copiilor în sportul de performanţă şi stimularea atleţilor cu rezultate 

deosebite obţinute. 

 

Despre:  Concursul interjudeţean de copii “Iosif Korka” este un  concurs de tradiţie 

aflat la a XXIV-a ediţie în acest an. Domnul profesor Iosif Korka a fost unul dintre antrenorii 

reprezentativi ai C.S.Ş. Caransebeş cu rezultate deosebite la nivel naţional. Din păcate 

din 1996 ne-a părăsit şi în memoria dumnealui organizăm această competiţie. 

În fiecare an peste 200 de sportivi cu vârsta sub 14 ani aparţinând cluburilor 

sportive şi şcolilor din judeţele Caraş-Severin, Arad, Timiş, Hunedoara se întrec pe 

Stadionul Municipal Caransebeş din incinta Parcului Teiuş în probe de viteză, rezistenţă, 

sărituri şi aruncări. Foarte mulţi dintre aceşti copii au ajuns atleţi de nivel naţional şi 

internaţional şi au obţinut medalii pentru Caransebeş şi România.  

  

Precizări: Această competiţie se va desfăşura respectând prevederile cuprinse în 

ORDINUL COMUN M.T.S. şi M.S. nr. 535/1.505/2021 pentru aprobarea regulamentelor 

privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea 

practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în 

aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din 

România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării 

activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, respectiv accesul spectatorilor 

la evenimentele sportive. 
 La intrarea în incinta stadionului fiecărei persoane i se va lua temperatura. Pentru 

scurtarea timpului petrecut la intrarea pe stadion vă rugăm să prezentaţi la sosire un tabel 

cu toţi participanţii din cadrul clubului/asociaţiei conform modelului prezentat în Anexa 2.  

 Această competiţie se va desfăşura fară spectatori. Rugăm participanţii să fie 

echipaţi de concurs, accesul în vestiare fiind interzis. Pe parcursul acestui concurs profesorii, 

antrenorii şi cei care însoţesc sportivii vor sta în tribune folosind masca de protecţie şi 

respectând distanţa de 1,5-2m între persoane.  

Pe pistă vor avea acces doar organizatorii, arbitrii şi sportivi.  

 

Vă mulţumim pentru înţelegere! 

 

  

 

 

 

 

DIRECTOR,             ŞEF CATEDRĂ, 

       Prof. Andrei Turcan Laura                 Prof. Dragomir Cristian 
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