F.R.JUDO
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art 1. Colegiul Central al Antrenorilor de Judo este un organism tehnic constituit din
specialişti (antrenori, profesori, medici, psihologi, etc.) care acţionează în vederea aplicării
hotărârilor C.D. al F.R.J. cu privire la organizarea activităţii antrenorilor, formarea,
perfecţionarea profesională şi promovarea lor.
Art 2. Conducerea C.C.Antrenori se compune din Presedinte CCA, presedintii de comisii,
un secretar (fara drept de vot ) si 1 sau 3 membri supleanti
Art 3. Presedintele C.C.A este numit de catre Presedintele FRJ pe o perioada de 4 ani, dupa
ce membrii Colegiului ii vor prezenta fiecare, prin presedintele in exercitiu, un numar de trei
candidati propusi a ocupa aceasta functie. În cazul în care pentru funcţia de preşedinte este un
singur candidat, Adunarea Generală poate aproba alegerea acestuia prin vot deschis.
Atribuțiile președintelui
3.1 organizează si conduce activitatea Colegiului
3.2 urmărește strategia Colegiului
3.3 informează CD despre activitatea Colegiului si problemele apărute
3.4 propune CD dupa consultarea membrilor din conducerea CCA, proiectul de buget necesar
bunei desfășurări a activității
3.5 prezintă AG - Raportul anual al Colegiului
Art 4. Secretarul colegiului si ceilalti membri ai C.C.A sunt aprobati de catre Comitetul
Director la propunerea Presedintelui C.C.A., pentru o perioada de 4 ani.
Art 5. Membrii C.C.Antrenori trebuie sa detina cetatenia româna.
Art 6. La numirea Presedintelui, aprobarea Secretarului si celorlalti membri, se vor avea in
vedere urmatoarele criterii :
a)
b)
c)
d)
e)

practicanţi ai judo-ului;
studii superioare;
vechimea si valoarea profesională;
rezultatele si contributia la dezvoltarea si afirmarea judo-ului romanesc;
comportarea si tinuta morala, pasiunea si disponibilitatea de a desfasura activitati in
cadrul C.C.A.;
f) cunoastrea Statutului, precum si a celorlalte Regulamente a Federatiei Romane de
Judo.
g) Candidatii vor prezenta un CV. si documentele justificative
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CAPITOLUL II
Obiectivele si atributiile C.C.Antrenori.
a) Stabileşte viziunea, conţinutul si strategia de dezvoltare a judo-ului
b) Organizează anual studii si cercetări orientate spre problemele majore ale judo-ului, în
scopul îmbunătăţirii permanente a întregii activităţi;
c) Ţine legătura cu I.N.C.S, I.N.M.S şi alte centre din ţară pentru a pune în evidenta
rezultatele cercetărilor si valorificarea lor;
d) Coordonează în colaborarea cu C.N.F.P.A., activitatea de formare şi perfecţionare a
antrenorilor - Şcoala Naţională de Antrenori de Judo
e) Analizează si prezintă C.D. al F.R.J. informări si concluzii privind modul de desfăşurare al
competiţiilor interne si internaţionale, propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului
competiţional intern;
f) Realizează programele pentru stagiile de perfecţionare ale antrenorilor;
g) Coordonează si îndruma structurile sportive afiliate la F.R.J având o evidenta clara a
activităţii;
h) Colaborează cu celelalte Comisii si Colegii Centrale si Naţionale la elaborarea calendarului
competiţional intern si internaţional, a regulamentelor si normelor de clasificare sportiva;
i) Stabileşte metodologia de evaluare a activităţii competiţionale pe plan intern şi internaţional
( înregistrări video, C.D., prelucrări de date etc. ) si a difuzării acestora ;
j) Participă la seminarii şi stagii de specialitate în străinătate, urmând a prezenta rapoarte
obiective privind noutăţile în domeniu, în cadrul cursurilor de perfecţionare din ţară;
g) Preia propunerile din teritoriu privind problemele tehnice si organizatorice, le analizează si
prezintă sinteza spre aprobare Comitetului Director al F.R.J;
l) Analizează si validează planurile de pregătire ale loturilor Naţionale si le supune spre
aprobare C.D. al F.R.J-cu trei luni înainte de începerea instruirii;
m) Participa, supraveghează si informează asupra testărilor periodice efectuate la Loturile
Naţionale;
n) Face propuneri si le înaintează C.D. pentru angajare (antrenor principal lot naţional ),
promovare, recompensare sau sancţionare a antrenorilor si sportivilor în funcţie de rezultate si
activitatea depusa;
o) Analizează şi soluţionează în termen de maximum 30 zile, sesizările scrise primite din
partea unor oficiali cu privire la modul în care membrii C.C.A. îşi îndeplinesc misiunea;
p) Avizează lucrările de specialitate prezentate, difuzate si/sau publicate sub egida (sigla)
F.R.J.
r.) In exercitarea atributiilor care îi revin, C.C.A. nu poate angaja financiar Federatia Romana
de Judo, activitatea acesteia fiind bugetata de catre F.R.J.

CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea C.C.A.
PENTRU ÎNDEPLINIREA SI REZOLVAREA OPERATIVA A SARCINILOR SALE
ÎN CADRUL C.C. al ANTRENORILOR FUNCTIONEAZA URMATOARELE
COMISII DE LUCRU :
1.Comisia ştiinţifică
2.Comisia antrenorilor emeriţi
3.Comisia antrenorilor de lot National/federal
4.Comisia de judo -artă marţială
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5.Comisia judo pentru persoanele cu dizabilităţi
6.Comisia de judo show
7 Comisia de organizare de evenimente şi stagii de pregătire
8.Comisia judo educativ, informare si propaganda
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR DIN CADRUL C.C. AL
ANTRENORILOR
Colegiul Central al Antrenorilor
Ia hotărârile legate de activitatea CCA din FR Judo la nivel naţional. Biroul CCA ia
hotărâri legate de activitatea curentă a CCA.
Din Biroul CCA fac parte: Presedintele CCA, secretarul CCA şi cel puţin 2 membrii din
cei numiţi în Colegiu Central.
Consiliul Consultativ al CC Antrenori va fi format din cei 11 membrii ai CC Antrenori
și cei 8 directori tehnici regionali.
Directorii tehnici regionali
C.C.Antrenori are opt directori tehnici alesi de AG. Fiecare din directorii tehnici va fi
responsabil pentru regiunea pentru care a fost ales in AG. Aceştia sunt cei care transpun în
practică hotărârile CCAntrenori la nivel regional şi vor face propuneri privind:









organizarea judo-ului pe plan local, organizarea competiţiilor, demonstraţiilor de
judo, al examenelor de grad,
admiterea la cursurile de formare şi perfecţionare a instructorilor, antrenorilor de
judo,
admiterea judoka din regiunea pe care o reprezintă la selecţie în loturile naţionale de
judo,
admiterea la examenele de Centuri negre „DAN” şi Antrenor Emerit pentru
antrenorii reprezentativi din regiunea pe care o reprezintă,
solicită sprijin metodic, informaţional, material şi financiar din partea F R Judo
pentru acţiuni de promovare şi dezvoltare a judo-ului din regiunea sa,
organizează şi conduc activitatea de judo a regiunii,
iau măsuri de combatere a unor fapte incompatibile cu statutul de antrenor al celor
care încalcă dispoziţiile şi regulamentele FR Judo la nivel local sau informează
comisiile în drept de la nivel naţional despre acestea pentru abaterile grave,
urmăresc optimizarea performanţelor tuturor cluburilor şi asociaţiilor de judo din
structura regiunii pe care o conduc etc.

Comisia ştiinţifică
Se ocupă cu elaborarea liniei teoretice şi metodice a pregătirii antrenorilor din F R
Judo, elaborează materialele teoretico-metodice, criteriile de evaluare a pregătirii antrenorilor,
încurajează activitatea de cercetare şi promovează tematica judo-ului în comisiile ştiinţifice la
nivel naţional şi internaţional, stabileşte legături pe teme de cercetare în interesul judo-ului,
promovează valorile intelectuale ale CD provenite din FRJ sau care au spre dezbatere teme
din judo menite să optimizeze dezvoltarea judo-ului românesc, avizează planurile de
pregătire ale loturilor naţionale elaborate de antrenorii federali, avizează programele tehnice
la nivel naţional pe categorii de vârstă, a normelor de pregătire fizică pentru selecţia la loturile
naţionale, promovează şi susţin practicarea ştiinţifică a judo-ului şi mai ales promovează un
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„judo curat”, fără slăbiri nefiziologice sau consum de substanţe dopante, instaurarea spiritului
fair play şi a codului judoka etc.
Comisia antrenorilor emeriţi
Se ocupă de susţinerea activităţii structurilor din care fac parte prin expertiza de
excelenţă pe care o promovează, participa activ la imbunatatirea activitatii celorlalte comisii,
sunt exemplu pentru ceilalţi antrenori pentru a obţine statutul de antrenor emerit.
Se ocupă cu analizarea rezultatelor din judo-ul competiţional naţional şi internaţional,
promovează şi susţin acţiuni de popularizare a tuturor formelor de judo competiţional (cupe,
concursuri de casă, pe departamente etc).
Propune CCA, antrenorii de lot şi sportivii ce vor face deplasările la care România este
invitată.
Propune CCA criterii şi punctaje de stabilire a clasamentului primilor 10 sportivi, 10
antrenori şi 10 arbitrii pe nivel internaţional şi naţional
Comisia antrenorilor de lot National / Federal
Concepe şi pune în practică desfăşurarea în cele mai bune condiţii a planurilor pregătirii
la toate loturile naţionale pe care are datoria să le monitorizeze şi să participe cu componenţii
loturilor pe care le conduc la competiţiile oficiale sau amicale la nivel internaţional/naţional în
colaborare cu comisiile internaţionale/naţionale/regionale, promovând prin tot ceea ce
întreprind interesele judo-ului românesc pe care au datoria să-l reprezinte cu demnitate! Din
această comisie trebuie să facă parte cei mai valoroşi antrenori, cu cele mai bune rezultate
competiţionale şi cu o ţinută moral etică ireproşabilă, cu o pregătire ştiinţifică peste medie,
cunoscători a cel puţin două limbi străine de circulaţie mondială.
Comisia de judo -artă marţială
Promovează originea judo-ului ca artă marţială, subliniază prin activităţi specifice
această valenţă a judo-ului, promovează principiile artei marţiale judo, urmăreşte ca judoka
români să cunoască şi să exprime prin ţinuta şi comportamentul demn şi modest acest aspect,
propune şi se implică prin demonstraţii şi prelegeri în promovarea laturii marţiale a judo-ului.
Comisia judo pentru persoanele cu dizabilităţi
Se ocupă de crearea condiţiilor care să asigure posibilitatea de practicare a judo-ului
de către persoane cu dizabilităţi fizice, senzoriale, psihice şi mixte, în scopul dezvoltării
personalităţii lor şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită sportivilor cu
dizabilităţi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale destinate lor.
Comisia de judo show
Se ocupă de organizarea demonstraţiilor de judo la nivel naţional şi de promovarea
judo-ului prin mijloace specifice cu ocazia unor manifestări culturale, de divertisment, în
mass/media etc.
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Comisia de organizare evenimente şi stagii de pregătire
Se implică şi răspunde de bună organizare şi desfăşurare a stagiilor de formare,
perfecţionare sau de obţinere a celei de-a două specializări la disciplină judo pentru cei
implicaţi în activitatea federaţiei, ia contact cu celelalte foruri pentru o maximă conlucrare în
avantaj reciproc (MENCS, COSR, MTS, departamente instituţionale care au în structurile lor
secţii de judo etc).Se ocupa cu monitorizarea bazelor sportive la nivel national in vederea
organizarii competitiilor de judo în condiţii adecvate în săli cu tribune pentru sportivi şi
spectatori autorizate sanitar şi ISU
Comisia judo educativ, informare şi propagandă
Se ocupă cu monitorizarea comportamentului judoka sportivi dar şi al antrenorilor atât
la antrenamente cât mai ales în timpul competiţiilor. Propune măsuri de îmbunătăţire a
activităţii educative la nivelul tuturor secţiilor de judo, are în vedere conceperea unui cod
deontologic bazat pe codul moral al judo-ului cât şi pe principiile decalogului lui Jigoro Kano,
subliniază latura educativ-formativă a judo-ului la nivelul tinerilor judoka, organizează şi
promovează acţiuni de popularizare a judo-ului în şcoli etc. Creează şi întreţin legături
ştiinţifice, metodice şi teoretice cu structurile analoage ale altor federaţii europene sau de
pretutindeni pentru promovarea valorii educative a judo-ului la nivel mondial.
Informează membrii CCA şi pe toţi cei interesaţi de activitatea federaţiei, despre
evenimentele ce vor avea loc, oficiale sau amicale, locale sau internaţionale etc, promovează
şi popularizează aceste acţiuni specifice ale FRJ în presa scrisă, radio, TV, etc.

CAPITOLUL IV
Metodologia de lucru a CCAntrenori
4.1. C.C. Antrenori isi desfasoara activitatea la sediul Federatiei Romane de Judo, situat in
municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2.
4.2 In vederea eficientizarii activitatii desfasurate si numai pentru motive intemeiate,
Comitetul Director poate aproba ca activitatea C.C.A sa se desfasoare si in alte localitati decat
cea prevazuta la aliniatul precedent.
4.3 Sedintele C.C.A. sunt conduse, in mod obligatoriu, de catre Presedintele acestuia, iar in
lipsa Presedintelui de catre Secretar
4.4 C.C.A. se convoaca de catre Presedintele Colegiului si se intruneste trimestrial prin grija
Secretarului sau la apariţia unor probleme deosebite.
Forme de organizare a activitatii:
a. Vizând modalitatea de angrenare în realizarea atribuţiilor si temelor propuse:
- colective de lucru (2-3 persoane);
- colegiul în ansamblul său.
b. Vizând modalitatea de prezentare a temei realizate:
- şedintă dezbatere (presupune cunoaşterea de către toţi membrii colegiului a detaliilor temei);
- şedinţă prezentare, urmata de dezbatere.
c. În funcţie de interesele judo-ului, realizarea unor studii si cercetări care nu neapărat
trebuie sa se regăsească într-o planificare a activităţii colegiului.
În general activitatea va avea programul:
- Şedinţe de lucru trimestriale : 2-3 zile X 6-8ore zi. Şedinţele de lucru ale C.C.A. sunt
conduse de către Preşedinte, în lipsa acestuia de secretarul CCA.
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- Hotărârile C.C.A. sunt adoptate cu majoritate simplă din totalul membrilor C.C.A. ( jumătate
plus unu ) prezenţi. În caz de balotaj, va primi votul preşedintelui C.C.A.
d. Corespondenţa, lucrările de specialitate, comunicările şi emiterea unor materiale sub
egida ( sigla F.R.J.) se va face sub semnătura Preşedintelui C.C.Antrenori. şi a
Secretarului General al F.R.J.

CAPITOLUL V
Activitatea in teritoriu
5.1 Colegiul Central al Antrenorilor conduce şi coordonează activitatea antrenorilor din
toată ţara. Pentru o bună coordonare a activităţii în teritoriu se va realiza o împărţire pe opt
regiuni care vor avea un DIRECTOR TEHNIC REGIONAL ales în AG astfel:
Re Directori tehnici
giu
regionali
ni
Chelariu Aurel
1

Tel.

Localitate de domiciliu

Judeţe afiliate

0723264141

Bacau

Bacău, Botoşani,
Suceava, Iasi , Neamţ, Vaslui
Vrancea,
Brăila
Buzău,
Constanţa, Galaţi, Tulcea
Argeş Călăraşi, Giurgiu,
Ialomiţa,
Dâmboviţa,
Prahova, Teleorman
Olt, Dolj Mehedinţi,
Gorj, Vâlcea
Arad,Hunedoara,
Caraş
Severin, Timiş, Alba
Maramureş,Cluj,
Bistriţa,
Sălaj, Bihor, Satu Mare
Harghita, Mureş, Covasna,
Braşov, Sibiu
Bucuresti, Ilfov

2

Zisu Dumitru

0722 346543

Focsani

3

Doru Munteanu

0751262679

Ploiesti

4

Vasilan Gicu

0744136580

Tr. Severin

5

Ciuşcă Mugurel

0721164295

Deva

6

Sălincean Vasile

0723969038

Baia Mare

7

Istvan Szilard Sillo

M. Ciuc

8

Bîrca Aurel

Bucureşti

5.2 DIRECTORUL TEHNIC REGIONAL are următoarele sarcini şi atribuţii:
a. îndrumă şi coordonează activitatea subcomisiilor zonale de antrenori din zona sa de
responsabilitate, propunând spre validare Colegiului din rândurile acestora membri
supleanţi, care vor avea aceleaşi îndatoriri şi drepturi;
b. întocmeşte şi ţine evidenţa antrenorilor din zona, cu toate modificările acestora;
c. asigură difuzarea în zonă a materialelor primite din partea F.R.J sau C.C.A, a altor
materiale de interes general privind activitatea de judo;
d. întocmeşte lista cu dosarele pentru promovări / sancţionări, a antrenorilor din zonă şi o
supune spre aprobare C.C.A.;
e. participă la şedinţa C.C.A. ca membru a acestuia cu rol consultativ;
f. preia propunerile din teritoriu privind problemele tehnice şi organizatorice şi le
prezintă sintetic C.C.A.
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CAPITOLUL VI
Indatoririle, drepturile, recompense, sanctiuni
ÎNDATORIRILE MEMBRILOR C.C.A.:
a.- să aibă o conduită demnă responsabilă în societate, în sălile de sport şi o atitudine
principială faţă de sportivi, profesori/antrenori, conducători de unităţi sportive, arbitri şi
alţi oficiali;
b.-să fie corecţi şi cinstiţi;
c.- să cunoască regulamentul de funcţionare al C.C.A. regulamentele şi normele F.R.J.
d.- să participe la toate şedinţele sau acţiunile organizate de C.C.A. atunci când sunt
convocaţi;
e.- să-şi ridice continuu nivelul de cunoştinţe din domeniul său de activitate, participând
activ la acţiunile organizate de F.R.J. atât pe plan local, studiind publicaţii şi cărţi de
specialitate, precum şi participând la cursurile de perfecţionare organizate pe plan central;
f.-să întocmească şi să înainteze la termenele stabilite materialele solicitate de forurile de
conducere.
DREPTURILE MEMBRILOR C.C.A.:
a.-să primească indemnizaţie de membru C.C.A. şi sumele de bani pentru transport, masă
şi cazare asimilat arbitrului principal de judo;
b.-să participe la şedinţele organizate de C.C.A. pentru analizarea activităţii membrilor
săi;
c.-să fie cooptaţi în organele de conducere sau membrii ai C.C.A.
d.-.să facă contestaţie în urma deciziilor pronunţate împotriva lor de organele de
conducere a C.C.A.
e.-să se adreseze organelor superioare, verbal sau înscris cu orice problemă care priveşte
activitatea judo-ului
f.-să aibă acces gratuit în baza legitimaţiei de membru C.C.A., la toate competiţiile de
judo organizate în ţară.
RECOMPENSE :
Pentru contribuţia si realizările obţinute de membrii C.C. al Antrenorilor la dezvoltarea judoului se pot acorda următoarele recompense :
a. Diplome sau distincţii ;
b. Cupe, plachete sau fanioane ;
c. Popularizarea în presa ;
d. Delegarea în comisii si delegaţii de specialitate în ţara sau străinătate ;
e. Premii în bani sau bunuri;
f. Pentru activitate deosebita sa fie delegat la stagii de perfectionare sau cu un lot de
sportivi la turnee în străinătate.
SANCŢIUNI:
1. Pentru abaterile de la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al C.C.al
Antrenorilor şi al celorlalte acte normative şi regulamente ale F.R.J., membrii C.C.A. pot fi
sancţionaţi astfel.:
a. Atenţionarea verbală
b. Avertisment scris
c. Suspendare
d. Excluderea din C.C.A.
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2. Stabilirea sancţiunilor se va face în conformitate cu prevederile Anexei, parte integrantă la
prezentul regulament;
3. Repetarea abaterii se socoteşte în cadrul aceluiaşi an competiţional şi constituie recidivă;
4. În caz de recidivă se va recurge la stabilirea unor sancţiuni superioare celor aplicate la
prima abatere;
5. Suspendările se pot aplica în unităţi calendaristice competiţionale;
Abaterile vor fi analizate în plenul C.C.A.;
6. Sancţiunile sunt dictate conform competenţelor stabilite la Atribuţii C.C.A. lit. n.;
7. Sancţiunile se înscriu obligatoriu în fişa de evidenţă personală a membrului C.C.A.;
8. Sancţiunile aplicate de către C.C.A. sunt comunicate celor în cauză sub semnătura
Preşedintelui C.C.A. şi a Secretarului General al F.R.J.;
9. Abaterile de altă natură comise de membrii C.C.A, vor fi cercetate de către Comisia de
disciplină a F.R.J., în limitele competenţelor stabilite prin Statutul de Organizare şi
Funcţionare al F.R.J.;
10. Membrii C.C.A. au dreptul de a contesta deciziile de sancţionare împotriva lor, în termen
de 15 zile de la primirea comunicării scrise a sancţiunii, personal sau prin poştă, la Comitetul
Director al F.R.J.;
11. După acest termen dreptul de contestaţie se prescrie;
12. Sancţiunile rămase definitive şi irevocabile dictate împotriva membrilor C.C.A. în
conformitate cu prevederile acestui capitol, vor fi operate în fişele personale ale acestora.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
7.1 Prezentul regulament a fost aprobat în cadrul şedinţei de lucru a CCA ce a avut loc la data
de .............. în localitatea ..................... şi a fost consemnat în procesul verbal al C.C.A din
data de .........................
7.2 Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Comitetului Director al F.R.J şi intră în
vigoare la data de ...................
7.3 La data intrării în vigoare a acestui regulament se abrogă regulamentul anterior.
7.4 Orice completări sau modificări la prezentul regulament care duc la îmbunătăţirea sau
perfecţionarea activităţii antrenorilor se aprobă de Comitetul Director al F.R.J la propunerea
C.C. al Antrenorilor. Propuneri făcute în consens cu cele ale comisiilor teritoriale.
ANEXA
1 Se sancţionează cu ATENŢIONARE VERBALĂ neîndeplinirea sau încălcarea cu vinovăţie
a îndatoririlor membrilor C.C.A. prevăzute la litera a, b, c, e.
2. Se sancţionează cu AVERTISMENT:
a. Recidiva la pct.1
b. Încălcarea cu vinovăţie a prevederilor prevăzute la litera d, f.
3. Se sancţionează cu SUSPENDARE trei luni, următoarele:
a. Recidiva la pct. 2.
4. Recidiva la pct. 3. se sancţionează cu SUSPENDARE şase luni
5. Se achită amenda pentru următoarele:
a. Anularea sancţiunii de la pct.3 : ........ lei
b. Anularea sancţiunii de la pct.4 : ........ lei.
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6. Se sancţionează cu EXCLUDEREA DIN RÂNDUL MEMBRILOR C.C. al
ANTRENORILOR pentru următoarele abateri:
a. Fapta membrului C.C.A. care în mod repetat a dat dovada de slaba pregătire, prestaţiile
sale fiind considerate „insuficient” de către conducerea C.C.A.
b. Abateri disciplinare grave soluţionate de către Comisia de Disciplină a F.R JUDO rămase
definitive şi irevocabile.

ÎNTOCMIT C. C. AL ANTRENORILOR
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