
Clubul

HAI-SHIN JITSU
Prezentare



MOTTO:

“Antrenamentele repetate vor depăși în cele din urmă 

talentul și capacitatea” – Mihai Curelea

CAMPIONII CLUBULUI



Istoric Hai-Shin Jitsu

 Clubul a fost fondat în anul 2005

 Conducerea clubului: Președinte – Mihai Curelea

 Instructori: Sensei Mihai Curelea 

 Membri: Copii cu vârste între 4 și 80 ani

 Performanțe: 

● Multiplii Campioni Naționali 

● Vice-Campion Mondial 

● Campion Balcanic



Performanțe: 

Multiplii Campioni Naționali

● ILINCA Manole

● COSMIN Carșote

● ALEXANDRU Năbîrjoiu



Performanțe: 

Multiplii Campioni Naționali

● MARIA Mețiu● RADU Cervinschi



Performanțe: 

Vice-Campion Mondial

● DAVID Berea



Performanțe: 

Campioană Balcanică

● ANA-MARIA Berea



Viziune, Misiune

 Viziune: România pe podium în 

competițiile internaționale de Jiu-

Jitsu și Kempo

 Misiune: Descoperirea și 

perfecționarea de talente în Jiu-

Jitsu, de la cea mai fragedă vârstă. 

Formarea de caractere puternice, 

capabile să obțină medalii în 

competițiile internaționale 



Antrenamentele, drumul spre 

performanță!

 Sălă: Școala Generală 178, str. Dridu nr 2, sector 1

 Dotări: Tatami (saltele), echipament pentru competiții

 Metodologie de antrenament:

 Antrenamente săptămânale

 Antrenamente specifice înaintea competițiilor

 Pregătire psihologică pentru campioni



ILINCA Manole

CAMPIOANĂ MONDIALĂ 2018



ANA-MARIA Berea

CAMPIOANĂ EUROPEANĂ 2018



Obiective 

2019 

JU-JITSU



Obiective 2019 JU-JITSU



● Inchirierea unui spațiu permanent pentru

antrenamentele zilnice ale clubului, precum și, 

pentru organizarea concursului “cupa Hai-Shin 

Jitsu” prima ediție, 2019;

● Realizarea unei competiții bilaterale cu un

club partener dintr-o țară străină (un concurs în

România, un concurs în țara respectivă).

Obiective 2019 JU-JITSU



Necesar pentru creșterea performanței

 Necesar de echipamente:

 Saci de box, mănuși de ju-jitsu/kempo, palmare de box 

 Protecție (cască cu grilaj, pieptar), kimono-uri, treninguri pentru lotul 

clubului

 Necesar financiar:

 Pentru deplasări la competiții în România

 Pentru deplasări la competiții în străinătate

 Pentru premierea medaliaților

 Pentru promovarea clubului, în vederea găsirii de noi talente



Expunere Sponsori

 Poziție secundară pe kimonourile sportivilor în competiții

 Afișare permanentă pe site-ul clubului Hai-Shin Jitsu – www.hai-shin.ro

 Expunere secundară pe bannerul clubului în sălile de competiție;

 Sponsor Principal: -

 Poziție principală pe kimonourile sportivilor în competiții;

 Afișare permanentă pe site-ul clubului Hai-Shin Jitsu – www.hai-shin.ro

 Afișare permanentă pe site-ul Federației Române Kempo – www.frkempo.ro

 Bannere (dimensiune standard 468x60) expuse la fiecare competiție;

 Expunere principală pe bannerul clubului din sălile de competiție;

 Expunere principală pe toate materialele de promovare ale clubului (tricouri,

șepici, genți, agende, pixuri, etc);

 Sponsor Secundar: -

http://www.hai-shin.ro/
http://www.hai-shin.ro/
http://www.frkempo.ro/


Sponsorizare 2019

 Sponsor principal: ...

 Sponsor secundar: ...

 Cod IBAN: RO 45 RNCB 0078 0072 0730 0001



VĂ MULȚUMIM!

Președinte, sensei - MIHAI Curelea

+40 722 880 779


