
 
 
 
 
 

CATRE TOTI MEMBRI WAKO  

BY E-MAIL 

Monza, Ianuarie 19, 2022 
 

 

RE: ÎNREGISTRAREA LA EVENIMENTELE WAKO PRIN RSPORTZ ȘI SPORTDATA 
 
Stimați președinți și secretari generali, 
 
Deocamdată, dorim să subliniem din nou că, în urma recunoașterii depline a WAKO 
Kickboxing de către C.O.I. la 20 iulie 2021, una dintre cerințele de bază pentru a ne continua 
drumul în familia olimpică a sporturilor este păstrarea unei evidente unice al tuturor 
membrilor și că fiecare membru are propriul său Sport ID unic. Sistemul de membru este un 
element fundamental al viitoarei direcții strategice a WAKO. 
 
După cum știți, Adunarea Generală WAKO desfășurată la Antalya pe 25 noiembrie 2019 a decis să 
aleagă RSportz ca administrator al bazei de date a membrilor și să aleagă Sportdata ca administrator al 
sistemului de competiție. Astfel, în consecință, aceste două companii sunt acum integrate în totalitate, 
având dezvoltat un sistem comun și conectat de înregistrare a membrilor și gestionarea administrării 
competițiilor. Vă rugăm să rețineți că, începând cu 1 ianuarie 2022, TOȚI concurenții care doresc să 
participe la orice eveniment WAKO folosind Sportdata trebuie mai întâi să fie înregistrați pe RSportz 
pentru a avea acces la înregistrarea finală pe Sportdata pentru participarea la eveniment. 
 

Pentru înregistrarea unui membru individual - atlet, antrenor, judecător, oficial, este necesar ca 
Federația Națională să depună o listă cu TOATE cluburile sale - membri afiliați (nu doar 
echipele naționale) și persoane responsabile din cluburile care vor avea dreptul de acces la 
înregistrare. La înregistrarea persoanelor fizice, fiecare membru WAKO va primi propriul său 
ID Sport unic. Pentru ca o persoană să se poată înregistra, orice persoană trebuie să aibă propria 
sa adresă de e-mail, deoarece aceasta este o informație unică și care este necesară pentru 
protecția datelor în conformitate cu reglementările GDPR. Cel mai important lucru este că 
Consiliul Național de Guvernare va deține controlul deplin asupra propriilor cluburi și membri. 
Sistemul și serviciile sale vor îmbunătăți semnificativ capacitatea federației dvs. de a comunica 
și dezvolta membrii săi și sportul din țara dvs. 
 
La înregistrare, o taxă anuală de membru de 3 EUR (1,50 EUR pentru administratorul de 
sistem, EUR 1,50 pentru WAKO) va fi taxat, iar restul stabilit de Federația Națională va fi 
returnat în contul Federației Naționale. Este rolul Federațiilor Naționale să decidă asupra 
cotei individuale de membru în țara lor. 



 
 
 
 
 
Toate competițiile internaționale WAKO din 2022 și ulterior vor fi organizate prin 
RSportz și Sportdata ca platformă de management al evenimentelor. Înregistrarea prin 
cele două sisteme de mai sus (RSportz mai întâi apoi Sportdata) este o cerință 
obligatorie pentru toți membrii WAKO. 
 
Prin urmare, aș dori să profit de această ocazie pentru a vă invita încă o dată să vă sprijiniți 
deplin sistemului de înscriere și procesului de înregistrare. Dacă nu ați făcut încă vă rugăm 
să vă grăbiți, fiecare Federație Națională trebuie să desemneze o persoană pentru 
comunicare cu care RSportz va coopera activ în această problemă. Pentru clarificări despre 
procedura de înregistrare pe platforma RSportz vă rugăm să contactați: tomas@rsportz.com 
 
În cazul oricărei întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați Romeo Desa în calitate de director 
tehnic WAKO:technical.director@wako.sport 
 
Vă mulțumim anticipat pentru cooperare.  
 
Cu respect, 

Roy Baker 
WAKO President 


