FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE JUDO
COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR

DECIZIE Nr.1
Data: 29.01.2016

Conform noii organizări pe Regiuni a competițiilor de Judo, se numesc următoarele
persoane ca membrii în Comisia C.C.Arbitri:
- Regiunea 1:
- Regiunea 3:
- Regiunea 5:
- Regiunea 7:

LARGU CONSTANTIN
CÂRCIOIU MIRCEA
SZILYER IOSIF
PAL GAVRIL

- Regiunea 2:
- Regiunea 4:
- Regiunea 6:
- Regiunea 8:

Regiunea 1 Regiunea 2 Regiunea 3 Regiunea 4 Regiunea 5
Bacău
Botoşani
Suceava
Iasi
Neamţ
Vaslui

Vrancea
Brăila
Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea

Argeş
Călăraşi
Giurgiu
Ialomiţa
Dâmboviţa
Prahova
Teleorman

Olt
Dolj
Mehedinţi
Gorj
Vâlcea

PORUMB RĂZVAN
MĂLĂIESCU ION
SZILYER IOSIF
CIOLAN CONSTANTIN

Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea 8

Arad
Maramureş
Hunedoara Cluj
Caraş Severin Bistriţa
Timiş
Sălaj
Alba
Bihor
Satu Mare

Harghita
Mureş
Covasna
Braşov
Sibiu

Bucureşti
Ilfov

Membrii Comisiei de Arbitrii răspund de întreaga activitate pe linie de arbitraj aferente
fiecărei regiuni în parte, cu următoarele atribuţii:
a)
- Întocmesc evidenţa arbitrilor din regiune cu toate datele acestora;
b)
- Membrii Comisiei de Arbitrii propun Comisiei de delegari a C.C. Arb., lista cu
delegarea arbitrilor propuşi la compeţitile interne cuprinse în calendarul FRJ, sau alte
competiţii de Judo ce se desfășoară în regiunea de care răspund, corelând categoria de arbitraj
cu nivelul şi importanţa compeţitiei;
c)
- Efectuează delegările la toate competițiile locale, județene, interjudețene, etape
regionale, cupele la nivel de regiune și naționale aferente regiunilor de care răspund;
d)
- Pentru cupele internaționale se va solicita avizul C.C. Arbitrii pentru efectuarea
delegărilor;
e)
- După fiecare competiție de la punctele c) şi d) se va complecta un raport tipizat
(conform Anexa 1), care se va remite C. C. Arbitrii;
f)
- Completează delegările (conform Anexa 2) în regiune cu cel puţin zece zile înainte de
competiţie şi urmăreşte eventualele modificări survenite în delegări ;
g)
-Anunţă şi mobilizează participarea arbitriilor din regiune la stagiile naţionale;
h)
- Întocmeşte dosarele pentru susţinerea examenului de obţinere a licenței de arbitru
precum şi prezintă propunerile de promovare a arbitrilor din regiune ;
i)
-La fiecare competiţie Finală CN, membrii comisiei vor superviza şi evalua activitatea

arbitrilor delegaţi.
În urma acestei evaluări se va întocmi un raport cu calificativele obţinute (Conform
Anexei 3). Acest raport se va înainta C.C.Arbitrii în termen de trei zile lucrătoare în vederea
centralizării datelor la nivel naţional şi publicarea acestora pe site-ul FRJ;
j)
- Participă la şedinţele Colegiului Central al Arbitrilor;
k)
- Ţine legătura cu Preşedintele şi Secretarul CCArb;
l)
- Au obligaţia să anunţe C.C.Arbitrilor cu cel puţin 10 zile înainte în cazul în care
aceştia nu pot participa la o competiţie din regiunea lor ;
m)
- În cazul în care nu îşi exercită atribuţiile corect şi în conformitate cu prezenta decizie
preşedintele C.C.Arbitrii poate schimba membrii comisiei;
n)
- În cazul finalelor C.N. după centralizarea propunerilor făcute de membrii comisiei
C.C.Arbitrii, preşedintele efectuează delegările atât a arbitrilor, cât și a membrilor comisiei;
o) - Membrii comisiei vor reprezenta C.C.Arbitrii, în fiecare regiune, şi vor colabora cu
C.C.Antrenori, Directorii Federali Regionali și sportivii în vederea rezolvării problemelor
apărute în cadrul competiţiilor.
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