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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE, FUNCTIONARE SI DESFASURARE A 

ACTIVITATII ARBITRILOR DE JUDO 

 

Capitolul  I.  DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1   Activitatea arbitrilor de Judo are ca scop asigurarea si prestarea arbitrajului la toate 

competitiile de Judo organizate sub egida Federatiei Romane de Judo, în concordanta cu 

regulamentele stabilite de FIJ, UEJ si cu regulamentele de organizare a competitiilor de Judo din 

Romania. 

Art. 2  Conducerea activitatii arbitrilor de Judo se realizeaza de catre Colegiul Central al 

Arbitrilor (C.C.Arbitrii) si este coordonat de Comitetul Director al FRJ. 

 

Capitolul  II.  ARBITRUL DE JUDO 

 

Art. 3   Arbitrul de Judo este acea persoana competenta care evalueaza calitatea prestatiilor , 

aplica si respecta Regulamentul in cadrul competitiilor de Judo. 

Art. 4    Poate deveni arbitru de Judo orice cetatean al Romaniei care a implinit 18 ani, a 

practicat Judo , cunoaste tehnicile din Judo si Regulamentul de Arbitraj, a absolvit un curs de 

arbitri de Judo, prezinta garantii morale, are o conduita exemplara in societate si care nu a 

suferit o condamnare cu privare de libertate pentru fapte intentionate, antisociale,  indiferent 

daca sanctiunea a fost executata sau nu.  

Art. 5   Clasificarea arbitrilor 

 Arbitrii de Judo se clasifica in urmatoarele categorii : 

a. Arbitru  International A 
b. Arbitru  International B 
c. Arbitru  National  
d. Arbitru  categoria I 
e. Arbitru  categoria II 
f. Arbitru  categoria III 

 

Art.6  O categorie speciala de arbitru de Judo il reprezinta arbitrul-DEBUTANT -care poate oficia 

la competitii  de nivel judetean, local ,regional sau cupe locale, varsta minima fiind de 16 ani, cu 

acordul si supervizarea Directorului de Regiune pe linie de Arbitraj. 

Aceasta categorie de arbitru poate sa oficieze la competitii pana la nivel de U13. 

Art. 7  Varsta de participare in competitii a arbitrilor activi este :                        

a) 65 de ani si se va actualiza ori de cate ori va fi cazul, conform reglementarilor  
UEJ si FIJ. 

b) Min. 18 ani  ;  
c) pentru promovarea ca arbitru International, varsta va fi cea precizata in 
Regulamentul UEJ.                         
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Art.8  Pentru a arbitra intalnirile de Judo, indiferent de categorie, arbitrii sunt obligati sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :         

a) sa fie in plenititudinea facultatilor fizice si mentale;  
b) sa promoveze testele teoretice si practice la datele si locul stabilite de catre Colegiul Central 

al Arbitrilor si aprobate de Comitetul Director al FRJ; 
c) sa se prezinte la seminariile, stagiile organizate si stabilite de  catre FRJ, cel putin o data pe 

an; 
d) in cadrul acestor Seminarii, stagii arbitrii isi vor valida licenta sau vor promova in conditiile 

stipulate la capitolul IV. Validare–Promovare; 
e) arbitrii care nu se prezinta la aceste seminarii, stagii din motive bine intemeiate vor depune 

cereri la Comisia de Etica si Licentiere, cereri ce vor fi analizate si solutionate de aceasta 
Comisie, urmand sa dea examenul la o data stabilita de catre CC Arbitrii; 

f) in cazul neparticiparii pe o perioada de timp mai mare de un an, arbitrii isi pot valida licenta 
cu ocazia Seminarului organizat de FRJ si isi vor putea relua activitatea de arbitraj conform 
licentei. 
 

Capitolul  III.  FORMARE 

 

Art. 9  Formarea arbitrilor de Judo  se face pe plan Regional, cu avizul C.C Arbitrii la propunerea 

Directorului Regional pe linie de Arbitraj.  

Art. 10  La aceste cursuri pot participa candidatii care îndeplinesc urmatoarele conditii: 

a. Sa aiba varsta de minim 18 ani; 
b. Sa cunoasca  tehnicile din JUDO; 
c. Sa cunoasca prevederile Regulamentului de Arbitraj în vigoare; 
d. Adeverinta de sanatate ; 
e. Sa posede pasaport sportiv ; 

Comisia de Examinare la examenul de formare este compusa din : Directorul de Regiune pe linie 
de Arbitraj plus un membru din C.C Arbitri. 
Art. 11  Dosarele se întocmesc de catre candidati pentru examenul de formare sau promovare 

indiferent de categorie si trebuie sa cuprinda urmatoarele documente : 

a. cerere de înscriere la examen ; 
b. fisa cu datele personale tip FRJ pentru arbitri ; 
c. recomandare scrisa a  Directorului de Regiune pe linie de Arbitraj; 
d. sa se încadreze în prevederile articolelor 4 ; 
e. Adeverinta de sanatate  ; 
f. cazier judiciar. 
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Pentru formare:  

arbitrul va sustine un examen teoretic si practic.Procentul de promovare la capitolul 

formare este de 70%. 

Criterii de formare : 

-demonstrarea a trei tehnici din Tachi-Waza si Katame –Waza la cererea Comisiei de 

Examinare; 

-participare la un numar de minimum 5 competitii de nivel judetean, regional, sau cupe, 

ca si arbitru la tabela de scoring  sau ca ajutor la secretariat. 

Dosarele se depun de catre fiecare candidat la Directorul de Regiune pe linie de Arbitraj 

si se aproba de catre Colegiul Central al Arbitrilor, iar dupa sustinerea examenului se vor înainta 

rezultatele la FRJ pentru evidenta centralizata. 

 

Capitolul  IV. VALIDARE -  PROMOVARE  

 

Art. 12  Examenele pentru validarea licentelor precum si de promovare a arbitrilor de la 

categoria a III-a, la II-a ,  I-a, si National vor fi organizate  prin Colegiul Central al Arbitrilor la 

stagiile nationale  organizate de FRJ. 

La cursurile si stagiile de pregatire si promovare în categoriile superioare pot 

participa, la solicitarea acestora, toti arbitrii care au vechimea necesara în categorie, (conform 

articolului 13) si îndeplinesc conditiile stipulate în prezentul regulament. 

Art. 13  Perioadele minime de vechime necesare pentru promovarea dintr-o categorie în alta 

sunt urmatoarele : 

a. de la categoria a III-a la categoria a II-a, dupa minim 2 ani (si sa arbitreze cel putin 8 
competitii oficiale (cupe, etape judetene, municipale, zonale, memoriale sau finale CN); 

b. de la categoria a II-a la categoria a I-a, dupa minim 3 ani (si sa arbitreze cel putin 15 
competitii oficiale, cupe, etape judetene, municipale, zonale, memoriale finale CN); 

c. de la categoria a  I-a la categoria National, dupa minim 3 ani (si sa arbitreze cel putin 
20 competitii oficiale, cupe, etape judetene, municipale, zonale, memoriale, finale CN); 

d. pentru promovarea ca arbitru International B , conform precizarilor FIJ, la 
recomandarea Colegiul Central al Arbitrilor si cu aprobarea Comitetului Director al FRJ (se face 
dupa 2-4 ani de la promovarea in categoria National, dar sa nu depaseasca varsta de 50 ani 
conf. regulamentului EJU), exceptie fac fostii sportivi de inalta performanta conform orientarilor 
FIJ, UEJ (medaliati la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de 
seniori) ; 
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e. in situatii exceptionale Colegiul Central al Arbitrilor analizeaza si decide fiecare caz 
in parte. 
Art. 14  Examenul de promovare pentru categorie superioara precum si de validare a categoriei 

consta  in: 

1. Testul teoretic : este stabilit de Colegiul Central al Arbitrilor si se constituie dintr-un 

set de 33 de întrebari scrise din Regulamentul de Arbitraj, Regulamentul de Disciplina al F.R.J., 

Regulamentul de Organizare al Competitiilor F.R.J. ; 

     (33 x 3 + 1 punct = 100 puncte= 100%) ; 

2. Completarea unei fise de concurs (dublu repesaj, berger, echipe, etc) : punctaj 
maxim : 100 puncte  (100%) ; 

3. Vizionare video – fara punctaj ; 
4. Demonstrarea unor tehnici din Judo  cerute de Examinatori Licentiati FRJ 
5. media maxima a probelor de examen este de 100 puncte (100 %). 
6. C.C.Arbitrii va alcatui testul teoretic pentru examinare cu intrebari din Regulamentul 

de arbitraj actual precum si testul de completare a unei  fise de concurs  . 
7. Punctajul necesar stabilit pentru promovarea într-o categorie superioara este 

urmatorul, cu respectarea conditiilor de vechime din art.13 : 
 

CATEGORIA % 

  pentru categoria National  85% 

pentru categoria a I–a 80% 

pentru categoria a II–a 75% 

pentru  categoria a III-a 70% 

 
           8.Pentru validarea categoriei este necesara obtinerea procentului categoriei din care 
arbitrul face parte. 

 
9.Pentru inscrierea candidatilor, la examenul de licenta International B  sint necesare: 

          
      - cerere tip-anexa.1 

                           - Categoria National 

                            -recomandare C.C.Arbitrii                             

  - taxa – conform regim taxe FRJ 

  - sa posede DAN-2 

  - sa stie o limba straina, scris si vorbit (engleza) 
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-cunostinte de operare pe calculator  si sa arbitreze cel putin 10 competitii 

nationale si internationale, anual. 

 

Art. 15  In vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune în pregatirea, formarea, promovarea si 

perfectionarea arbitrilor de Judo, FRJ, prin Colegiul Central al Arbitrilor si a comisiilor abilitate, 

va pune la dispozitia comisiilor Regionale, cu cel putin 30 de zile înainte de data de începere a 

stagiilor aferente, a tuturor materialelor, inclusiv noutatile si modificarile la zi, care se refera la 

Regulamentul de Arbitraj si activitate a arbitrilor (modificari si interpretari noi aprobate de FIJ, 

UEJ si  FRJ). 

 Seminariile, stagiile se vor desfasura anual, la data si locul stabilit si aprobat de FRJ pe o 

durata de 2-3 zile. Seminariile, stagiile sunt de validare a licientei si de promovare. 

 Testarea anuala a tuturor arbitrilor de Judo se vor desfaura la stagiul de pregatire si 

perfectionare. 

           Punctajul minim necesar pentru a arbitra in competitii finale CN este de 80% din 

punctajul maxim.  

 Neprezentarea la stagii sau neobtinerea punctajului minim la cea de a doua testare, 

atrage dupa sine nedelegarea arbitrului in cauza pana la urmatorul stagiu la care se prezinta. 

 Cei care nu au obtinut punctajul minim necesar sau nu au participat din motive bine 

intemeiate, pot sa se prezinte la o a doua testare, locul si data fiind stabilite de CC al Arbitrilor si 

abrobate de Comitetul Director al FRJ. 

Capitolul  V.  DREPTURI, INDATORIRI, RECOMPENSE SI SANCTIUNI 

 DREPTURILE ARBITRILOR 

Art. 16  Arbitrii de Judo au urmatoarele drepturi : 

a. Sa fie delegati sa arbitreze în competii la nivelul categoriei lor, astfel: pe baza unei 

delegari scrise ( forma de delegare sau instiintare electronica) de la Comisia de Delegari 

sau de la Directorul de Regiune pe linie de Arbitraj, tinandu-se cont de : 

- pozitia actuala in  Lista de performante (Ranking List); 

- categoría de arbitru; 

- nivelul competitiei 

- arbitrii de categoria a III-a la competitiile de nivel judetean, municipal, campionatelor sau 

întîlniri amicale la nivel de club, judetean, muncipal, interjudetean, regiuni, sa ajute 

secretariatele   la cronometraj  sau tabela scoring; 

      - arbitrii de categoria a II-a, la competitiile permise categoriei a III-a, in plus, finala de copii  

U’13 , sau poate  sa ajute secretariatele sau ca arbitru secund la cronometraj sau  tabela 

scoring; 
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       - arbitrii de categoria a I-a, la toate cele prevazute pentru categoria a III-a si a II-a, precum si 

la finalele competitiilor nationale si divizia A; 

       - arbitrii de categorie National, la cele prevazute pentru categoriile III, II si I precum si la 

întîlnirile Internationale, la propunerea Colegiului Central al Arbitrilor, aprobat de FRJ ;  

       - arbitrii exceptionali de categoria a II-a sau a III-a (fosti sportivi de inalta performanta) la 

finalele competitiilor nationale si divizia A, în functie de calificativele obtinute, la propunerea 

Comisiei de Delegari al C.C.Arbitrii; 

     b.  La competitiile unde oficieaza sa primeasca baremul legal de arbitraj 

           (o reuniune =maxim 4 ore); 

     c. Sa aiba acces gratuit la toate competitiile de Judo conform carnetului de arbitru vizat anual  

     d. Sa foloseasca gratuit salile de Judo pentru pregatirea sa ; 

     e. Sa faca parte din Colegiul Central al Arbitrilor si Comisiile acestuia ; 

     f. sa-si exprime parerea în cadrul sedintelor organizate în legatura cu activitatea de arbitraj ; 

     g. Are dreptul la contestatie în termen de 15 zile de la anuntarea sanctiunii primite; 

    h. Sa participe la activitati internationale pe proprie cheltuiala, cei care detin licenta 

Nationala,  Internationala, cu avizul Comisiei de Delegari a C.C.Arbitrilor ; 

    i. Arbitrii pot solicita participarea  voluntara la competitii interne pe cheltuiala proprie  pentru 

a se perfectiona respectand regulamentul in vigoare.  

         INDATORIRILE ARBITRILOR 

Art. 17  Arbitrii de Judo au urmatoarele îndatoriri :  

a. Sa cunoasca si sa aplice întocmai Regulamentul de arbitraj aprobat de FIJ, UEJ, 
statutul si instructiunile FRJ si ale Colegiului Central al Arbitrilor cu privire la respectarea si 
interpretarea acestora ; 

b. Sa dea dovada de cinste, corectitudine, impartialitate în acordarea deciziilor ; 
c. Sa aiba o comportare exemplara în societate ; 
d. Sa participe la antrenamente, sedinte de pregatire, plenare si activitatile unde a fost 

desemnat; 
e. Sa respinga orice încercare de influentare sau coruptie si sa sesizeze Colegiul Central 

al Arbitrilor în cazul în care se petrec asemenea fapte; 
f. Sa anunte telefonic sau prin Directorul Regional pe linie de Arbitraj sau Adjunct-ul lui,  

neparticiparea la competitia la care a fost delegat, cu cel putin 5 zile înainte de competitie; 
g. Sa contribuie activ la apararea prestigiului si autoritatii FRJ si a arbitrilor de Judo cat si 

a forurilor conducatoare sportive; 
h. Sa poarte în mod obligatoriu la competitiile unde este delegat sa arbitreze, uniforma 

de arbitru, care se compune din: 
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- sosete negre                  - cravata neagra sau bleumarin ( FRJ, UEJ sau FIJ ) 

- pantaloni gri                 - sacou bleumarin sau negru 

- camasa alba                  - ecuson arbitraj (FRJ, UEJ sau FIJ) 

i.  Sa achite taxa de viza anuala a FRJ, pentru dreptul de a fi delegat la competitii. 

  

       

 

           RECOMPENSE 

Art. 18  Pentru realizarile obtinute în activitate pe linie de arbitraj si la contributia adusa la 

dezvoltarea Judo-ului, se pot acorda urmatoarele recompense :  

a. Diplome sau distinctii ; 
b. Cupe, plachete sau fanioane ; 
c. Popularizarea prin presa scrisa, radio si TV ; 
d. Delegarea în comisii si delegatii de specialitate în tara si strainatate ; 
e. Premieri în bani sau bunuri ; 
f. Pentru activitate deosebita sa fie delegat cu un lot de sportivi la turnee în 

strainatate;  
g. Diplome pentru cel mai bun arbitraj prestat la finalele Campionatelor Nationale . 

                       

        SANCTIUNI 

 

 Art. 19  Sanctiunile arbitrilor vor fi analizate si solutionate de catre COMISIA de ETICA si 

LICENTIERE a Colegiului Central al Arbitrilor . 

  Aplicand o procedura de sanctionare ,in conformitate cu noul Regulament de Disciplina 

si Etica Sportiva al FRJ,  COMISIA de ETICA si LICENTIERE din cadrul Colegiului Central al 

Arbitrilor va analiza si solutiona toate cazurile de indisciplina.  

   

Capitolul  VI.  INCETAREA  ACTIVITATII SI REINTEGRAREA IN ACTIVITATEA DE ARBITRAJ 

INCETAREA ACTIVITATII DE ARBITRAJ 

 

Art. 20  Activitatea arbitrilor înceteaza în urmatoarele cazuri: 

a. la împlinirea varstei prevazute în prezentul regulament; 
b. daca devin inapti din punct de vedere medico-psihologic; 
c. daca se retrag voluntar; 
d. în caz de inactivitate nemotivata în timpul unui an calendaristic; 
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e. daca nu mai indeplinesc conditiile prevazute la articolul 4. 
 
REINTEGRAREA IN ACTIVITATEA DE ARBITRAJ 

 

Art. 21  Colegiul Central al Arbitrilor poate aproba, cu avizul FRJ reintegrarea în activitatea de 

arbitraj în urmatoarele cazuri : 

a. celor bolnavi (dovedite prin acte) daca s-au însanatosit si cer reprimirea în 
activitatea de arbitraj; 

b. celor care s-au retras voluntar pentru motive bine determinate si doresc sa activeze 
din nou. 

In  ambele cazuri, arbitrii vor fi reintegrati, dupa o testare reusita  conform Art 14.  

Art. 22  Arbitrul de Judo se considera, pe perioada delegarii la competitie, în timpul serviciului si 

beneficiaza conform legilor de toate drepturile ce-i revin prin actele normative ce decurg din 

legislatia în vigoare. 

Art. 23  Orice alte probleme în legatura cu activitatea de arbitraj si neprevazute în prezentul 

regulament vor fi solutionate de catre Colegiul Central al Arbitrilor  si vor fi supuse spre 

aprobare Comitetului Director al FRJ. 

Capitolul  VII.  COMPONENTA SI ATRIBUTIILE COLEGIULUI CENTRAL Al ARBITRILOR DE JUDO 

 

Art. 24  Sarcinile Colegiului Central al Arbitrilor au la baza Regulamentul cu toate drepturile si 

îndatoririle aduse la îndeplinire prin respectarea principiilor muncii si al conducerii colective. 

Art. 25  Colegiul Central al Arbitrilor este format din 9 membri si are urmatoarea alcatuire :     

1. Presedinte  

2. Directorii de Regiuni pe linie de Arbitraj (Regiunile  nr. 1-8). 

Art. 26  Colegiul Central al Arbitrilor are urmatoarele atributii, cu avizul FRJ: 

a. Organizeaza si coordoneaza întreaga activitate a arbitrilor de Judo; 
b. Dezbate si adopta planul de perspectiva al activitatii de arbitraj, precum si planurile 

de munca ale C.C.Arbitrii; 
      Tine evidenta tuturor arbitrilor printr-o baza de date care va cuprinde : fise personale 

reprezentand: date, calificative, clasificare, notari, participari la stagii, etc. 

c. Analizeaza propunerile facute de membrii Colegiului Central si dezbate oricare alte 
masuri de îmbunatatire a activitatii arbitrilor de Judo; 

d. Primeste rapoarte si informari de la toate competitiile din partea delegatilor FRJ si a 
Asociatiilor Judetene si Municipale, privind modul de desfasurare si organizare ; 

e. Colaboreaza cu ceilalti colegi si Comisii ale FRJ în problemele privind activitatea si 
dezvoltarea Judo-ului; 
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f. Se ocupa de îndeplinirea la timp si în bune conditii a hotarîrilor Comitetului Director 
al FRJ cu privire la organizarea si desfasurarea activitatii arbitrilor de Judo ; 

g. Intocmeste proiectele cu norme de clasificare si promovare a arbitrilor, testarea 
pregatirii lor teoretice si practice; 
             h.Deleaga arbitrii la competitiile interne si internationale, în functie de nivelul 
competitiei si al clasificarii arbitrilor; 

i.Elaboreaza si propune spre aprobare Comitetului Director al FRJ proiectul pentru 
"Regulamentul de organizare, functionare si desfasurare a activitatii arbitrilor de Judo", precum 
si eventuale modificari, în functie de necesitatile îmbunatatirii activitatii de arbitraj; 

      j.Nominalizeaza si propune lista cu arbitrii care au fost selectionati pentru a participa la 
examenul de obtinere a licentei de arbitru continental si international;  
 

Art. 27  Colegiul Central al Arbitrilor  mai are urmatoarele sarcini : 

a. Asigurarea aplicarii Regulamentului de arbitraj la Competitii. 

Prin Comisia Tehnica cu ajutorul sistemului Care System sa Vizioneze si sa inregistreze 

desfasurarea meciurilor In cazul competitiilor  Finale C.N , Cupe Europene si alte competitii 

Internationale ; 

b.  Asigurarea desfasurarii tuturor competitiilor în cele mai bune conditii prin delegarea 

unui corp corespunzator de arbitri ; 

c. Comunicarea cu  FRJ in vederea postarii pe site a tuturor documentelor privind 

deciziile Colegiului Central al Arbitrilor precum si a schimbarilor si noutatilor aparute in arbitraj; 

d. Procurarea si folosirea de înregistrari video pentru instruirea metodica  a arbitrilor; 

e. Secretarul Colegiului Central al Arbitrilor sa întocmeasca procese verbale ale tuturor 

sedintelor de Colegiu. 

Art. 28  Sedintele Colegiului Central al Arbitrilor sunt conduse de presedinte, sau în lipsa, de un 

membru al Colegiului Central al Arbitrilor nominalizat  de catre Presedinte.  

   Sedintele Colegiului Central al Arbitrilor se vor intruni ori de cate ori Presedintele 

Colegiului Central ala Arbitrilor o considera necesar ( de preferat la una din competitile 

nationale). 

 La unele sedinte , pot participa, ca invitati si membri ai A.J.J. ,  arbitrii activi sau 

antrenori care cer sa sustina anumite situatii. 

Art. 29  Pentru  îndeplinirea si rezolvarea  cît  mai operativa a sarcinilor sale, în cadrul 

C.C.Arbitrii  functioneaza urmatoarele trei comisii de lucru formate  : 

A. Comisia Tehnica ; 

B. Comisia de Delegari ; 
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C. Comisia de Etica si Licentiere. 

Art.30  Comisia Tehnica are urmatoarele atributii : 

 -Vizioneaza si inregistreaza, conform programului EJU , Care- System,  de pe laptop , la 

fiecare spatiu de lupta/tatami meciurile din cadrul competitiei; 

 -Asigura aplicarea regulamentului de arbitraj pe tot parcursul competitiei; 

 -Raspunde de clasificarea arbitrilor participanti la competitii;  

 -In situatiile (actiunile)  dificile aparute la competitii,  se implica in rezolvarea acestora in 

timp optim prin luarea de decizii corecte si impartiale impreuna cu brigada de arbitrii implicata 

in acea situatie ; 

-Calificativele tuturor arbitrilor care oficiaza la Campionate Nationale sunt acordate de         
  catre Comisia Tehnica , avizate de Presedintele Colegiului Central al Arbitrilor. 

 -tine evidenta clasificarilor arbitrilor la toate competitiile organizate de F.R.Judo, prin 

C.C. al Arbitrilor. 

              -tine legatura cu Comisia de Etica si Lientiere; 

 

Art. 31    Comisia de Delegari  are urmatoarele atributii: 

a. anunta prin Directorii Regionali pe linie de Arbitraj toti arbitrii delegati si toate 
modificarile survenite ulterior. Comunica Delegarile conform nivelului competitiei   si 
solicitarea numarului  de arbitrii , tinand cont de bugetul alocat acelei competitii de 
FRJ. 

b. urmareste si înregistreaza  participarea la competitii a arbitrilor delegati; 
c. delegarile se fac pentru toate competitiile din calendarul competitional intern si 

international.  

Art.32  Comisia de Etica si Licentiere are urmatoarele atributii: 

               a. Organizeaza participarea si testarea arbitriilor la Stagiile Nationale organizate de FRJ; 

               b. Aproba cererile  Arbitrilor pentru formare precum si pentru promovare. 

               c. Valideaza Licentele arbitrilor cu ocazia Examenelor sustinute la Stagiile Nationale ;                                           

               d. Face analiza si solutioneaza toate cazurile de indisciplina impreuna cu celelalte 

Comisii abilitate al  FRJ in termen de 30 de zile.  

Art. 33  Munca membrilor Colegiului Central al Arbitrilor este colectiva iar responsabilitatea 

este personala. 
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Art. 34  Colegiul Central al Arbitrilor îsi desfasoara activitatea în prezenta a cel putin 2/3 din 

numarul membrilor si adopta hotarari cu majoritatea simpla a membrilor. 

Capitolul  VIII .  RESPONSABILUL  DE  REGIUNE 

ATRIBUTIILE  RESPONSABILULUI  DE  REGIUNE 
 

Art. 35  Colegiul Central al  Arbitrilor conduce si coordoneaza activitatea arbitrilor din toata 

tara. Pentru o cat mai buna desfasurare si coordonare a activitatii de arbitraj s-a stabilit o 

regionalizare geografica a tarii, iar pentru fiecare Regiune s-a stabilit un “Director de Regiune pe 

linie de Arbitraj ”. 

 Pentru fiecare Regiune, Directorul de Regiune pe linie de Arbitraj, numeste un 

‘’Adjunct’’. Acesta il va inlocui in anumite situatii , dar nu are drept de vot in Sedintele CC al 

Arbitrilor. 

Art. 36 Directorul de Regiune pe linie de Arbitraj  are urmatoarele sarcini si atributii: 

a. îndruma si coordoneaza activitatea comisiilor judetene si regionale de arbitraj din 
regiunea sa; 

b. întocmeste evidenta arbitrilor din regiune si tine evidenta cu toate notificarile 
acestora; 

c. propune Comisiei de Delegari a Colegiului Central al Arbitrilor lista cu delegarea 
arbitrilor si rezervele acestora din regiune, la competitiile interne cuprinse în calendarul FRJ sau 
alte concursuri de Judo ce se desfasoara în teritoriu, corelînd categoria arbitrilor cu nivelul si 
importanta competitiei; 

d. asigura difuzarea în regiune a materialelor primite din partea FRJ sau a Colegiului 
Central al Arbitrilor, sau alte materiale si informatii de interes general, privind activitatea de 
arbitraj în Judo; 

e. anunta în timp util delegarile sau modificarile survenite tuturor arbitrilor din regiune 
la care sunt desemnati sa participe la competitii sau concursuri ori alte convocari sau stagii; 

f. întocmeste lista cu dosarele pentru formare precum si cele de promovare ale 
arbitrilor din regiune  si o supune spre aprobare Colegiului Central al Arbitrilor; 

g. participa la sedinta Colegiului Central al Arbitrilor ca membru de drept al acestuia. 
 

Capitolul   IX .  MODUL DE ALEGERE A COMPONENTEI  COLEGIULUI CENTRAL AL ARBITRILOR 

Art. 37  Directorul de Regiune pe linie de Arbitraj  face  parte din Colegiul Central al Arbitrilor.  

 

Art. 38  Colegiul Central al Arbitrilor este format din 9 membri : Directori de Regiune pe linie de 

Arbiraj ; 8 regiuni plus Presedintele C.C.Arbitrii .  

Art .39 Presedintele Numeste Secretarul C.C.Arbitrii Impreuna cu  Directorii de Regiuni pe linie 

de Arbitraj si este obligat sa informeze Comitetul Director al FRJ despre orice schimbare in 

componenta C.C.Arbitrii. 
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  Capitolul  X.  LOTUL DE ARBITRI DELEGATI  PENTRU COMPETITII 

Art. 40  Lotul de arbitrii delegati pentru competitiile de Judo Finale C.N este urmatorul: 

 1 Membru al Comisiei Tehnice , minim 5 arbitrii principali , 1 secretar si 1 arbitru la tabela de 

scor  pentru fiecare Tatami ; 

Art. 41  Lotul de arbitri va fi coordonat în timpul competitiei la Finale C.N de Presedintele 

Colegiului  si/sau  Secretarul C.C.Arbitrii  ajutati de Comisia Tehnica prezenta. 

Art. 42  Arbitrii desemnati sa participe la cantarul oficial verifica autenticitatea documentelor :  

viza  medicala, viza anuala, buletin/carte de identitate (certificat de nastere, pasaport), 

apartenenta la club  raportate la fisa oficiala de înscriere în concurs, precum si posibilitatea 

cantaririi de proba, înainte de ora oficiala de începere a verificarii greutatii, întocmind proces-

verbal privind desfasurarea  cantarului oficial. 

Art. 43  Presedintele si/sau Secretarul Colegiului Central ala Arbitrilor  – la finale CN se va 

prezenta la sedinta tehnica, pentru a face comunicari privind Regulamentul de arbitraj. 

Art. 44  Arbitrii care oficiaza la competitii internationale au obligatia sa înstiinteze verbal si în 

scris Colegiul Central al Arbitrilor, despre noutatile aparute în aplicarea Regulamentului de 

arbitraj si prelucrate la stagiile si competitiile la care au participat, în vederea aplicarii acestora 

la campionatele interne. 

Art. 45  Situatiile neprevazute în Regulament, care apar în timpul desfasurarii unei competitii 

sau  a unui concurs vor fi rezolvate, dupa caz, de catre membrii Colegiului Central al Arbitrilor, 

impreuna cu Directorul de competitie  sau  membrul din FRJ aflati la fata locului. 

Capitolul   XI.  DISPOZITII FINALE 

Art. 45  Prezentul Regulament se prezinta la sedinta Comitetului Director FRJ din 20.10.2016 in 

vederea aprobarii si intrarii in vigoare incepind cu data 01.11.2016. 

Art. 46   La data intrarii în vigoare a prezentului Regulament se abroga Regulamentul anterior. 

Art. 47  Acest regulament a fost redactat  in sedinta C.C.Arbitri 05.08 2016 de la M.Nirajului si 

modificat  cu ocazia Sedintei C.C.Arbitrii de la D.T.Sevrin la 30.09.2016.  

Orice completari sau modificari la prezentul Regulament care duc la îmbunatatirea sau 

perfectionarea activitatii de arbitraj se aproba de Comitetul Director al FRJ, la propunerea 

Colegiului Central al Arbitrilor, propunerI in consens cu Colegiul Central al Antrenorilor si 

Comisia de Centuri Negre din cadrul FRJ . 

COMPONENTA COLEGIULUI CENTRAL AL ARBITRILOR DE JUDO  DIN  ROMANIA : 
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1. Presedinte  BALOGH Mihaly 

2.Director Regiunea nr. 1  BADEA Valentin         3. Director Regiunea nr. 2 PORUMB  Razvan 

4. Director Regiunea nr. 3 CARCIOIU Mircea      5. Director Regiunea nr. 4  STEREA Lena 

6. Director Regiunea nr. 5 SZILYER Iosif               7. Director Regiunea nr. 6CRETU ctavian 

8. Director Regiunea nr. 7 PAL Gavril                   9. Director Regiunea nr. 8 CIOLAN Constantin 

  COMISIILE COLEGIULUI de ARBITRI 

 A. Comisia tehnica 

 1 .Presedinte  2.Szilyer Iosif 3.Carcioiu Mircea   4.Cretu Octavian   

 5.Ciolan Constantin  6.Pal Gavril 

B. Comisia de delegari 

 1. Presedinte  2. Secretar  3. Directori Regionali pe linie de Arbitraj 

C. Comisia de Etica si Licentiere 

             1. Presedinte    2. Secretar   3. Ciolan Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


