FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE JUDO
ROMÂNIA- București, Str. Vasile Conta 16, sector 2, CF 14397378
TEL : +40 21 317 80 30; FAX : +40 21 317 99 54; e-mail: office@frjudo.ro

COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR

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
competițiile organizate de organele competente, în concordanta cu regulamentele stabilite
de FIJ, UEJ si cu regulamentele de organizare a competițiilor de judo din Romania.
Art.2 Conducerea si coordonarea activității arbitrilor de Judo se realizează exclusiv de către
Colegiul Centrala al Arbitrilor, care la rândul sau este coordonat de Comitetul Director al FRJ.
Capitolul II. ARBITRUL DE JUDO
Art.3 Arbitrul de judo este acea persoana care are aptitudinile si calificările necesare pentru a
arbitra întâlniri de judo.
Art.4 Poate deveni arbitru de judo orice cetățean al României care a împlinitvârsta minima de 18
ani, desfășoară o activitate legala pe teritoriul tarii, a practicat judo cel puțin 7 ani, cunoaște
tehnicile de judo precum si regulamentul de Arbitraj si a absolvit un curs de arbitri respectiv
a parcurs etape prevăzute de prezentul regulament, de asemenea daca prezinta garanții
morale, are o conduita exemplara in societate si care nu a suferit vreo condamnare penala
pentru fapte comise cu forma de vinovăție a „intenției”, indiferent daca modalitatea de
executare a pedepsei a fost privativa sau nu de libertate.
Art.5 Modul de funcționare si desfășurare, cat si programa analitica pentru pregătirea unitara a
elevilor-arbitri se stabilesc de Colegiul Central al Arbitrilor.
Art.6 Clasificarea arbitrilor. Arbitrii de judo se clasifica in următoarele categorii:
a. Arbitru International A
b. Arbitru International B
c. Arbitru National
d. Arbitru categoria I
e. Arbitru categoria II
f. Arbitru categoria III
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Art. 7.Vârsta de participare in competiții a arbitrilor activi este :
a)
65 de ani si se va actualiza ori de cate ori va fi cazul, conform si in acord deplin cu
reglementările UEJ si FIJ;
b)
18 ani minimum;
c)
pentru promovarea ca arbitru „International”, condițiile de promovare, inclusiv vârsta
vor fi cele prevăzute de Regulamentele aplicabile in materie ale F.I.J. si U.E.J.
Art.8 Arbitrii își încheie activitatea in arbitraj la împlinirea vârstei de 65 ani, conform art.7 lit.a .
Art.9 Pentru a putea arbitra întâlnirile de judo, indiferent de categoria pe care o deține, fiecare
arbitru este obligat sa îndeplinească următoarele condiții :
a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)

sa fie in plenitudinea facultăților fizice si psihice;
sa promoveze testele teoretice si practice stabilite de către Colegiul Central al Arbitrilor
si aprobate de Comitetul Director al FRJ;
sa se prezinte la stagiile de pregătire si perfecționare stabilite,cu obligația cel puțin o
data la 2 ani- sa mențină licența privind categoria activa, respectiv sa fie prezent la
stagiul de pregătire si sa obțină punctajul prevăzut de prezentul regulament, fie pentru
promovare fie pentru menținerea in categorie;
stagiile sunt organizate in fiecare an de FRJ prin Colegiul Central al Arbitrilor, la nivel
național, zonal si au un caracter de pregătire / sau perfecționare a întregului corp de
arbitri ai FRJ;
neîndeplinirea prevederilor de la art. 9.a. are drept consecințe scoaterea temporara din
lotul activ a arbitrilor de judo ;
neîndeplinirea condițiilor de la art. 9.b. si 9.c. are drept consecința scoaterea temporar
din lotul activ al arbitrilor de judo delegați la competiții pentru prestarea arbitrajului
pana la prezentarea si promovarea testelor teoretice si practice ale stagiului următor
organizat de FRJ prin Colegiul Central al Arbitrilor pentru reconfirmare;
neprezentarea la stagii va atrage după sine suspendarea din lotul activ al arbitrilor de
judo;
arbitrii care se încadrează in paragraful 9.f. pot fi reatestați si menținuți in lotul activ
după absolvirea examenului-test in condițiile prevederilor din prezentul regulament, la
datele stabilite de Colegiul Central al Arbitrilor si aprobate de FRJ;

Capitolul III. FORMARE
Art.10

Formarea arbitrilor se face anual, la nivel centralizat, național si/sau zonal, prin comisia de
specialitate a Colegiul Central al Arbitrilor.

Art.11La aceste cursuri pot participa candidații care îndeplinesc următoarele condiții:
a. Sa aibă vârsta de minim 18 ani si sa fie in plenitudinea facultăților fizice si psihice;
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b. Sa fie absolvent de liceu (sau echivalent), sau elev in anii terminali si/sau scoală
profesionala;
c. Sa cunoască tehnicile de JUDO;
d. Sa cunoască prevederile regulamentelor de arbitraj în vigoare;
e. Adeverința de sănătate;
f. Sa posede pașaport sportiv cu cel puțin 7 ani de activitate/judo;
g. Nu a suferit vreo condamnare penala pentru fapte comise cu forma de vinovăție a
„intenției”;
h. Indiferent daca modalitatea de executare a pedepsei a fost privativa sau nu de
libertate;
Art.12

Dosarele se întocmesc de către candidați pentru examenul de formare sau promovare,
indiferent de categorie si trebuie sa cuprindă următoarele documente :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Art.13

cerere de înscriere la examen;
fisa cu datele personale tip FRJ pentru arbitri;
recomandarea comisiei zonale;
sa se încadreze în prevederile prezentului regulament si a Statului FRJ;
adeverința de sănătate *[dar nu mai veche de 30 de zile];
cazier judiciar dar nu mai vechi de 30 de zile.

Criterii de formare- Dosarele se depun de către fiecare șef de zona (respectiv la
comisia zonala) si se aproba, fiecare in parte, de către Colegiul Central al Arbitrilor direct
si/sau de către Șeful de Zona iar ulterior, după susținerea examenului se vor înainta
rezultatele la FRJ pentru evidenta centralizata .Examenul va consta in executarea prin
sondaj (minim 15 tehnici de Judo) (punctaj maxim 100 puncte 100%) si evaluarea
cunoștințelor legate de regulamentul de arbitraj aplicabil la data formulării cererii.

Art.14Comisia de examinare pentru obținerea categoriei a III-a (examenul de absolvire) este
formata din :
Lectorul cursului – aprobat de către Colegiul Central al Arbitrilor;
șeful de zona ;
1-2 membri ai comisiei de licențiere - pregătire, perfecționare si promovare .
Capitolul IV. PROMOVARE
Art.15

Examenele pentru promovarea arbitrilor de categoria a II-a, a I-a si National vor fi
organizate centralizat de F.R.J. prin Colegiul Central al Arbitrilor doar la stagiile naționale
pentru promovarea în categorie. La cursurile si stagiile de pregătire si promovare în
categoriile superioare pot participa, la solicitarea acestora, toți arbitrii care au vechimea
necesara în categorie, (conform articolului 16) si îndeplinesc condițiile stipulate în
prezentul regulament.
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Art.16

Perioadele minime de vechime necesare pentru promovarea dintr-o categorie în alta sunt
următoarele :
a. de la categoria a III-a la categoria a II-a, după minim 2 ani (si sa arbitreze cel puțin10
*(zece) competiții oficiale (cupe, etape județene, municipale, zonale, memoriale etc.);
b. de la categoria a II-a la categoria a I-a, după minim 3 ani (si sa arbitreze cel puțin15
*(cincisprezece) competiții oficiale *(cupe, etape județene, municipale, zonale,
memoriale etc.);
c. de la categoria a I-a la categoria National, după minim 3 ani (si sa arbitreze cel puțin20
*(douăzeci) competiții oficiale *(cupe, etape județene, municipale, zonale, memoriale,
finale etc.);
d. pentru promovarea ca arbitru International B, conform precizărilor F.I.J., la recomandarea
Colegiul Central al Arbitrilor si cu aprobarea Comitetului Director al FRJ (se face după
2 ani de la promovarea in categoria National, dar sa nu depășească vârsta de 50 ani
conf. regulamentului FRJ), excepție fac foștii sportivi de înalta performanta conform
orientărilor FIJ, UEJ (medaliați la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si
Campionatele Europene de seniori);
e. in situații excepționale Colegiul Central al Arbitrilor analizează si decide fiecare caz in
parte,derogări speciale de promovare, pentru sportivii de înalta performanta foști,
componenți al loturilor naționale, sub condiția ca cererea formulata de către sportiv
in vedere obținerii calității de arbitru sa fie remisa in termen de maxim un an de zile
de la retragerea din activitatea competiționala;
f.
Arbitrii si sportivii pot beneficia de maxim doua derogări, privitor la obținerea unei
licențe superioare;

Art. 17. Examenul de promovare in categorie, consta in:
1.

Testul teoretic : este stabilit de Colegiul Central al Arbitrilor si se constituie dintr-un
set de 33 de întrebări scrise din Regulamentul de Arbitraj, Regulamentul de Disciplina
al F.R.J., Regulamentul de Organizare al Competițiilor F.R.J.
(33 x 3 + 1 punct = 100 puncte= 100%) ;

2.

Completarea unei fise de concurs (dublu represaj, berger, echipe, etc) : punctaj
maxim : 100 puncte (100%)
Test examinare video - Fără proba fără punctaj : punctaj maxim: 100 puncte
(100%)- consultativa , însă decizionala in cazul persoanelor care vor sa promoveze;

3.

4.

Media maxima a probelor de examen este de 100 puncte (100 %)

5.

Dosarul pentru candidați, la examenul de licența continentala, sa cuprindă :
 cerere tip-anexa -1;
 taxa – conform regim taxe FRJ;
 sa posede DAN 2 *(doi);
 sa știe o limba străină, scris si vorbit (de preferat engleza, limba de examinare
IJF/UEJ;
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cunoștințe de operare pe calculator (PC), si sa arbitreze cel puțin 15 competiții,
anul precedent formulării cererii;

6. Punctajul necesar stabilit pentru promovarea într-o categorie superioara este următorul,
cu respectarea condițiilor de vechime din art.14 :
CATEGORIA
pentru categoria National
pentru categoria a I–a
pentru categoria a II–a
pentru categoria a III-a

%
85%
80%
75%
70%

7.

Cei care nu au obținut punctajul minim necesar sau nu l-au promovat, pot sa se prezinte
la încă o testare, locul si data fiind stabilite de Colegiul Central al Arbitrilor si aprobate
de Comitetul Director al FRJ in vederea promovării in categorie si implicit validarea
categorie actuale la acea data.

8.

In cazul arbitrilor din categoria Continental *(licența A si B) vor fi scutiți de obligația de asi de a fi testat, de a confirma categoria, respectiv de a se menține in categorie, in situația
in care participa anul precedent la cel puțin la doua competiții internaționale la care sa
fie notat.

9.

In ceea ce privește arbitri de categorie naționala care doresc sa participe la obținerea
licenței de Arbitru Continental *(licența A) trebuie sa participe in anii/anul precedent
formulării cererii către FRJ in vederea susținerii, examenului de licența continentala
trebuie sa participe la cel puțin 5*(cinci) competiții naționale si 5*(cinci) competiții
internaționale.

10. In vederea obținerii unor rezultate cat mai bune în pregătirea, formarea, promovarea si
perfecționarea arbitrilor de Judo, FRJ, prin Colegiul Central al Arbitrilor si a comisiilor
abilitate, va pune la dispoziția comisiilor zonale, cu cel puțin 30 de zile înainte de data de
începere a stagiilor aferente, a tuturor materialelor, inclusiv noutățile si modificările la zi,
care se refera la Regulamentul de Arbitraj si activitate a arbitrilor (modificări si
interpretări noi aprobate de FIJ, UEJ si FRJ).Stagiile se vor desfășura anual, la data si locul
stabilit si aprobat de FRJ pe o durata de 2-3 zile. Stagiile sunt de validare a licenței si de
promovare si după caz formare.
Capitolul V. DREPTURI, INDATORIRI, RECOMPENSE SI SANCTIUNI
DREPTURILE ARBITRILOR
Art. 18.Arbitrii de Judo au următoarele drepturi :
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a.

Sa fie delegați sa arbitreze în compleții la nivelul categoriei lor, ținând cont de nivelul
competițiilor, categoria din care face parte arbitrul si poziționarea sa in RankingList,
astfel:








b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

l.

arbitrii care fac parte din categoria a III-a, vor putea fi delegați la competițiile
de nivel județean, municipal, etapele de zona ale campionatelor naționale si
școlare, întâlniri amicale la nivel de club, județean, municipal, interjudețean,
euroregiuni, sa ajute secretariatele la cronometraj, tabela scor ;
arbitrii de categoria a II-a, la competițiile permise categoriei a III-a, in plus,
finala de copii U’11 si U’13, si sa ajute secretariatele la cronometraj, tabela scor ;
arbitrii de categoria a I-a, la toate cele prevăzute pentru categoria a III-a si a IIa, precum si la finalele competițiilor naționale*(individual si/sau echipe);
arbitrii de categorie National, la cele prevăzute pentru categoriile III, II si I
precum si la întâlnirile Internaționale, la propunerea Colegiului Central al
Arbitrilor, aprobat de FRJ;
arbitrii excepționali de categoria a II-a sau a III-a(foști sportivi de înalta
performanta) pot fi delegați la finalele competițiilor naționale*(individual si/sau
echipe), în funcție de calificativele obținute, la propunerea Colegiului Central al
Arbitrilor;

Sa primească baremul de arbitraj prevăzut in legislația aplicabila in materie, ca
urmare a participării la competiție;
Membrii comisiei de cântărire vor putea beneficia de plata unei reuniuni
suplimentare, pentru activități suplimentare la competiții;
Sa aibă acces gratuit la toate competițiile de Judo conform carnetului de arbitru vizat
anual;
Sa folosească gratuit sălile de Judo pentru pregătirea sa, cu aprobarea
asociațiilorjudețene;
Sa facă parte din Colegiul Central al Arbitrilor si comisiile acestuia ;
Sa participe la ședințele arbitrilor ;
Sa își exprime punctul de vedere justificat (în cadrul ședințelor organizate în legătura
cu activitatea de arbitraj) ;
Sa participe la activități internaționale pe proprie cheltuiala, cei care
deținlicențaNațională, International B sau International A, cu obligația informării si a
primirii acordului expres, din partea Colegiului Central al Arbitrilor si a FRJ privind
deplasare respectiva ;
Arbitrii pot solicita participarea la competiții interne si internaționale pe cheltuiala lor
pentru a se perfecționa respectând regulamentul in vigoare.

OBLIGATIILE ARBITRILOR
Art. 19. Arbitrii de Judo au următoarele îndatoriri :
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a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

Sa cunoască la perfecție si sa aplice întocmai regulamentul de arbitraj aprobat de FIJ,
UEJ, statutul si instrucțiunile FRJ si ale Colegiului Central al Arbitrilor cu privire la
respectarea si interpretarea acestora ;
Sa dea dovada de cinste, corectitudine, imparțialitate în acordarea deciziilor ;
Sa aibă o comportare exemplara în societate ;
Sa participe la antrenamente, ședințe si stagiile de pregătire, precum si la activitățile
unde a fost desemnat;
Sa respingă orice încercare de influențare sau corupție si sa sesizeze Colegiul Central
al Arbitrilor în cazul în care se petrec asemenea fapte;
Sa anunțe telefonic sau prin comisia teritoriala neparticiparea la etapa la care a fost
delegat, cu cel puțin5 zile înainte de competiție;
Sa contribuie activ la apărarea prestigiului si autorității FRJ si a arbitrilor de Judo cat
si a forurilor conducătoare sportive;
Sa poarte în mod obligatoriu la etapele unde este delegat sa arbitreze, uniforma de
arbitru, care se compune din:
 șosete negre uni;
 cravata neagra sau bleumarin ( sau cele utilizate de FRJ, UEJ sau FIJ);
 pantaloni gri închis;
 sacou bleumarin sau negru;
 cămașa alba;
 ecuson arbitraj (FRJ, UEJ sau FIJ);
Sa achite taxa de viza anuala către FRJ, pentru dreptul de a fi delegat la competiții
Sa cunoască si sa folosească obligatoriu sistemele audio video, conform
regulamentelor interne si internaționale;
Având obligația, ca in cazul in care se stabilește o suma, valoare minima de achitat de
către organele de conducere a FRJ si/sau Colegiul Central al Arbitrilor, in vederea
încheierii unei polițe de asigurare colectiva, sa achite contravaloare acestei obligații,
care ii revine fiecărui arbitru activ, in termenul stabilit;

RECOMPENSE
Art. 20 Pentru realizările obținute în activitate pe linie de arbitraj si la contribuția adusa la
dezvoltarea Judo-ului, se pot acorda următoarele recompense :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Diplome sau distincții ;
Cupe, plachete sau fanioane ;
Popularizarea prin presa scrisa, radio si TV ;
Delegarea în comisii si delegații de specialitate în tara si străinătate ;
Premieri în bani sau bunuri ;
Pentru activitate deosebita sa fie delegat cu un lot de sportivi la turnee în străinătate ;
Diplome pentru cel mai bun arbitraj prestat la finalele Campionatelor Naționale.
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SANCTIUNILE APLICABILE ARBITRILOR
Art.21(l) Încălcarea cu vinovăție de către arbitri a Statului Federației Romane de Judo, a prezentului
Regulament Colegiul Central al Arbitrilor, a normelor regulamentelor competiționale si de
etica sportiva, normelor si regulamentelor FIJ si EJU, de organizare si de disciplina,
reprezintă abateri disciplinare, singurul temei legal pentru aplicarea sancțiunilor
disciplinare fiind prezentul regulament.
(2)
Se sancționează de asemenea conform prezentului Regulament si faptele incompatibile cu
calitatea de arbitru, precum si orice fapta care, deși a fost săvârșită in afara activității unde
a fost delegat, inclusiv in mijloacele de comunicare in masa *[presa, tv, rețele de socializare,
mediul virtual, etc] este de natura sa compromită prestigiul arbitrului respectiv ori a
colegilor acestuia.
Art.22(l)Toate abaterile săvârșite de către arbitri sunt supuse analizei Comisiei de Disciplina si Etica
din cadru Colegiul Central al Arbitrilor in scopul aplicării sancțiunilor disciplinare.
(2)
Comisia de Disciplina si Etica a Colegiul Central al Arbitrilor, aplica sancțiuni in baza
raportului pe care îl întocmește, la sesizarea Comisiei Tehnice, Directorul de concurs,a unei
sesizări venite din parte unui sportiv, părinte, aparținător, membru al FRJ, antrenor, sesizare
pe care o înaintează Comisiei de etica si disciplina a Colegiul Central al Arbitrilor,
fundamentata cu probele conexe in vederea aflării adevărului in cauza.
(3)
Comisia de Disciplina si Etica a Colegiul Central al Arbitrilor va lua o măsura pe care o va
înainta spre aprobare si validare Colegiul Central al Arbitrilor.
Art.23

Se sancționează cu avertisment următoarele abateri săvârșite de către arbitri:
a)
b)

c)
d)
e)

întârzieri repetate sau absente nemotivate de la ședința tehnica, dace este convocat
la competiții;
neconfirmarea in termen de 5 (cinci) zile a acceptării delegării,excepție arbitrii care
vor putea face dovada existentei cazului de forța majora si/sau a unei situații
neprevăzute;
deplasarea de la saltea (tatami) in timpul competiției, fără sa anunțe șeful de saltea;
nerealizarea sarcinilor in cadrul comisiilor din care fac parte;
comportament neconform cu conduita de arbitru;

Art.24(l) Se sancționează cu avertisment si/ sau suspendare, pe o perioada de 3 luni la un an,cu
directa consecința a opririi de la delegare la competiții, următoarele abateri săvârșite de
către arbitri:
a)

b)
c)

neprezentarea repetata la competiția unde a fost delegat, fără sa anunțe comisia de
delegări in termenul de 5 (cinci) zile, excepție arbitrii care vor putea face dovada
existentei cazului de forța majora si/sau a unei situații neprevăzute;
prezentarea la arbitraj cu echipament neadecvat (neîngrijit) sau neregulamentar;
întocmirea in mod eronat sau incomplet a raportului/informare de arbitraj;
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d)
e)

f)
g)

h)
(2)

arbitraj tendențios ;
comportare necorespunzătoare, gesturile necuviincioase, injuriile si amenințările la
adresa sportivilor, antrenorilor, oficialilor si publicului, manifestate înainte, in timpul
sau după competiție, chiar si in cazul in care arbitrul nu este delegat la competiția
respectiva ;
prezentarea la competiție sub influenta băuturilor alcoolice;
Orice ieșire in spațiul public *( mijloacele de comunicare in masa, presa, tv, rețele de
socializare, mediul virtual, e-mail, etc.), prin care se emit comentarii la adresa
sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, delegațiilor, oficialilor, oricărui participant la
competiție, când se emit puncte de vedre legate de maniera de arbitraj, prestația
colegilor înainte, in timpul si după competiție.
absente nemotivate de la cantar , ședințe sau competiție;

Săvârșirea in același an competițional, de către un arbitru sancționat definitiv, a uneia
dintre abaterile prevăzute la art.23 si 24 alin. (1) din prezentul Regulament, atrage
sancționarea acestuia cu măsura suspendării din activitatea desfășurata de către Federația
Romana de Judo pe o perioada de cuprinsa intre 3 luni si 12 luni de zile.

Art.25(l) Sancțiunea excluderii din activitatea de arbitraj – Excluderea reprezintă sancțiunea
disciplinara cea mai grava, care consta in radierea acestora din evidentele Federației
Romane de Judo si interzicerea dreptului de a mai activa ca arbitru in Romania.
(2)

Se sancționează cu excludere si interdicția de dreptului de a mai activa ca arbitru in
Romania,următoarele abateri săvârșite de către arbitri:
a)
b)

c)
d)
e)

acceptarea de avantaje materiale de la echipele arbitrate sau alte persoane
interesate;
inițierea, participarea si instigarea la acțiuni care pot afecta prestigiul si imaginea de
care se bucura Colegiul Central al Arbitrilor, Comitetul Director, respectiv federația
Romana de Judo;
renunțarea la calitatea de arbitru ca urmare a aplicării unei sancțiuni prevăzute la art.
23 si 24 din prezentul Regulament.
in cazul a doua decizii de suspendare de același grad ;
in cazul repetării faptelor din grupul „injurii aduse unui alt arbitru delegat, înainte, in
timpul sau după competiție, chiar si in cazul in care arbitrul nu este delegat, ”, pentru
care a mai fost aplicata de cel puțin doua ori o sancțiune, are ca si consecința
excludere din corpul arbitrilor;

Art.26(1) Sancțiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, arbitrului care a săvârșit
abaterea.
(2)
Pe durata suspendării carnetul de arbitru se depune la Colegiul Central al Arbitrilor.
(3)
Sancțiunile se înscriu in evidentele Colegiului Central al Arbitrilor.
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Capitolul VI. INCETAREA ACTIVITATII, REINTEGRAREA IN ACTIVITATEA DE ARBITRAJ
INCETAREA ACTIVITATII DE ARBITRAJ
Art. 27 Activitatea arbitrilor încetează în următoarele cazuri:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

la împlinirea vârstei prevăzute în prezentul regulament;
daca devin inapți din punct de vedere medico-psihologic;
daca se retrag voluntar;
în caz de inactivitate nemotivata în timpul unui an calendaristic;
daca sunt excluși din activitatea de arbitraj pentru motive incompatibile cu activitatea
dearbitraj;
daca nu mai îndeplinesc condițiileprevăzute la articolul 4.

REINTEGRAREA IN ACTIVITATEA DE ARBITRAJ
Art.28

Colegiul Central al Arbitrilor poate aproba, cu avizul FRJ reintegrarea în activitatea de
arbitraj în următoarele cazuri :
a.
celor bolnavi, daca s-au însănătoșit si cer reprimirea în activitatea de arbitraj;
b.
celor care s-au retras voluntar pentru motive bine determinate si doresc sa activeze
din nou;
Pentru ambele cazuri, arbitrii vor fi reintegrați, după parcurgerea testului si obținerea
punctajului prevăzut in regulament la art. 17, la stagiul național anual, stabilit de Colegiul
Central al Arbitrilor.

Art.29

Arbitrul de Judo se considera, pe perioada delegării la competiție, în timpul serviciului si
beneficiază conform legilor de toate drepturile ce-i revin prin actele normative ce decurg
din legislația în vigoare.

Art.30

Orice alte probleme în legătură cu activitatea de arbitraj si neprevăzute în prezentul
regulament vor fi soluționate de către Colegiul Central al Arbitrilor sau de Comisia de
disciplina a FR Judo si vor fi supuse spre aprobare Comitetului Director al FRJ.

Capitolul VII. COMPONENTA SI ATRIBUTIILE COLEGIULUI CENTRAL Al ARBITRILOR DE JUDO
Art.31

Colegiul Central al Arbitrilor conduce si coordonează activitatea arbitrilor din toata tara.
Președintele Colegiului Central al Arbitrilor este numit de Președintele Federației Romane
de Judo, își numește ocupanți pentru toate funcțiile din colegiu si este obligat sa
informeze Comitetul Director al F.R.J. despre orice schimbare in componenta Colegiul
Central al Arbitrilor.

Art.32

Colegiul Central al Arbitrilor este format din 9 membri si are următoareaalcătuire :
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1. Președinte
2. Vicepreședinte
3. Secretar
4. Director Comisia Tehnica
5. Șef Zona Muntenia
6. Șef Zona Ardeal
7. Șef Zona Moldova
8. Membrul din Comisia Tehnica, sau din Comisia de Licențiere;
9. Membru al Comisiei de Etica sau al Comisiei de Licențiere;
Iar Președintele Colegiului Central al Arbitrilor propune spre aprobare Comitetului Director
al FRJ componenta Colegiului.
Art.33 (1)Ședințele Colegiului Central al Arbitrilor sunt conduse de președinte, sau în lipsa, de
vicepreședinte. Colegiul se va întâlni în plen o data la 3 luni si ori de câte ori situația o
impune, intre ședințele colegiului central, activitatea este condusa si coordonata,când este
cazul, de către Comitetul Executiv, format din 5 *(cinci) persoane ( președinte/ sau
vicepreședinte si patru membrii) si adopta hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți.
(2)
Convocarea ședințelor Colegiului Central al Arbitrilor se face de către Președintele
colegiului direct sau la solicitarea acestuia prin intermediul Secretarul Colegiului Central al
Arbitrilor sau la solicitarea expresa a unui număr cinci membrii.
(3)
Convocarea va conține ordinea de zi a ședinței indicând data locul si ora ședinței,
convocare care va fi adusa la cunoștința membrilor Colegiului Central al Arbitrilor cu 10 zile
înainte de data stabilita a ședinței.
Art.34

La unele ședințe Colegiului Central al Arbitrilor, pot participa ca invitați si membri ai A.J.J.
sau A.M.J. sau alți arbitri sau antrenori, care in prealabil au solicitata prezenta , aceasta a
fost aprobata de președinte sau de majoritatea membrilor Colegiului Central al Arbitrilor si
au completat ordinea de zi cu subiectul/subiectele pe care le doresc a fi suspuse discuției,
analizei de către Colegiului Central al Arbitrilor.

Art.35

Colegiul Central al Arbitrilor are următoarele sarcini :

a.
b.

c.
d.

Sa organizeze si coordoneze in mod exclusiv întreaga activitate a arbitrilor de Judo;
Sa asigure desfășurarea tuturor competițiilor, activitatea de arbitraj în cele mai bune
condiții prin delegarea unui corp corespunzător de arbitrii si prin a asigura aplicarea
Regulamentului de arbitraj;
Dezbate si adopta planul de perspectiva al activității de arbitraj, precum si planurile de
munca ale Colegiului Central al Arbitrilor;
Sa întocmească procese verbale ale tuturor ședințelor de colegiu prin comisia de
secretariat ;
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e.
f.
g.

h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.

o.

p.

Sa tina evidenta tuturor arbitrilor prin registre si fise personale reprezentând date,
calificative, clasificare, notari, etc.;
Analizează propunerile făcute de membrii Comisiilor Colegiului Central al Arbitrilor si
dezbate oricare alte masuri de îmbunătățire a activității arbitrilor de Judo;
Sa primească rapoarte si informări de la toate competițiile din partea delegaților FRJ si a
asociațiilor județene si municipale, privind modul de desfășurare, organizare si
calificativele tuturor arbitrilor care au oficiat;
Colaborează cu ceilalți colegi si comisii ale FRJ în problemele privind activitatea si
dezvoltarea Judo-ului;
Se ocupa de îndeplinirea la timp si în bune condiții a hotărârilor Comitetului Director al
FRJ cu privire la organizarea si desfășurarea activității arbitrilor de Judo ;
Întocmește proiectele cu norme de clasificare si promovare a arbitrilor, testarea
pregătirii lor teoretice si practice si se ocupa în mod permanent de ridicarea nivelului
teoretic si practic al arbitrilor, printr-o documentare si îndrumare a corpului de arbitri;
Organizează cursuri, schimburi de experiența, consfătuiri în vederea generalizării
experienței;
Deleagă arbitrii la competițiile interne si internaționale, în funcție de nivelul competiției
si al clasificării arbitrilor prin comisiile de specialitate;
Sa facă popularizarea prin mijloace mass media a celor mai buni arbitri;
Sa asigure o disciplina si o comportare exemplara pe parcursul activităților
competiționale a arbitrilor participanți, acționând când este cazul prin a aplica sancțiuni
astfel cum prevede prezentul regulament in cazul oricăror abateri;
Propune Comitetului Director al FRJ lista cu arbitrii pentru întâlnirile/competițiile
internaționale externe si interne si de asemenea nominalizează si propune lista cu
arbitrii care au fost selecționați pentru a participa la examenul de obținerii a licenței de
arbitru continental si internațional;
Elaborează si propune spre aprobare Comitetului Director al FRJ proiectul pentru
"Regulamentul de organizare, funcționare si desfășurare a activității arbitrilor de Judo";

Capitolul VIII.
COMISIILE DE SPECIALITATE DIN CADRUL COLEGIULUI CENTRAL Al
ARBITRILOR DE JUDO
Art.36 Pentru îndeplinirea si rezolvarea cât mai operativa a sarcinilor sale, în cadrul Colegiului
funcționează următoarele comisii de lucru formate din 3-5 membri :
A. Comisia Tehnica
B. Comisia de Licențiere *( formare pregătire, perfecționare – avansare)
C. Comisia de Delegări
D. Comisia de Secretariat evidenta - administrație
E. Comisia de Relații internaționale
F. Comisia de Relații cu presa (purtător de cuvânt)
G. Comisia de Etica si disciplina
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Art.37Comisia de licențiere *(formare pregătire, perfecționare – avansare)–este formata din:
1 Președinte
2. Vicepreședinte
3. Secretar
4. Un membru al Comisiei Tehnice
..
5. Șef Zona Muntenia
6. Șef Zona Ardeal
7. Șef Zona Moldova

a.

Si are următoarele atribuții :
asigura aplicarea regulamentului de arbitraj;
b.
răspunde de avansarea, testarea si perfecționarea arbitrilor;
c.
organizarea în cadrul comisiilor teritoriale de cursuri pentru formarea de noi arbitri;
d.
asigura desfășurarea examenelor pentru promovarea arbitrilor;
e.
întocmește programe analitice si tematice pentru cursurile de formare, perfecționare
si
promovare, se îngrijește de organizarea lor;
f.
organizează stagiile de perfecționare, promovare si testare anuala a arbitrilor;
h.
întocmirea materialelor video primite de la UEJ pentru documentare si instruire
precum si înregistrarea finalelor de judo pentru comentarea arbitrajului.
i.
Validează licențele arbitrilor cu ocazia Examenelor susținute la Stagiile Naționale ;

Art.38Comisia Tehnica, formata din :
1. Președinte
2. Secretar
3. si alți 6 *(șase) Membri.
Si are următoarele atribuții :
a. Asigura aplicarea regulamentului de arbitraj pe tot parcursul competiției ;
b. Vizionează si înregistrează, conform programului U.E.J, Care-System, de pe laptop, la
fiecare spațiu de lupta meciurile din cadrul competiției ;
c. In situațiile (acțiunile) dificile apărute la competiții, se implica in rezolvarea acestora
in timp optim prin colaborarea activa si prompta cu brigada de arbitri implicata in
acea situație ;
d. Opinia Comisiei Tehnice prezente la competiție, întrunita pentru a dezbate o situație
deosebita apăruta cu aceasta ocazie, este definitiva si irevocabila. In situații extreme,
membrii comisiei tehnice pot schimba decizia brigăzii de arbitri - înainte ca arbitrul
sa părăsească suprafața de competiție, moment după care decizia devine definitiva,
fără posibilitatea de a fi modificata ;
e. Acorda calificative tuturor arbitrilor care oficiază la Campionate Naționale, avizate de
Președintele Colegiului Central al Arbitrilor, sau in lipsa, de persoana desemnata de
acesta ;
f. Tine evidenta clasificărilor arbitrilor la toate competițiile organizate de FRJ prin
Colegiului Central al Arbitrilor;
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g.
Art.39

Tine legătura cu Comisia de Licențiere

Comisia de delegări este formata din:
- Președinte
- Secretarul comisiei
- cei trei șefi de zona *[Șef Zona Muntenia, Șef Zona Ardeal
Moldova]
- Membru al Comisiei Tehnice

,

Șef

Zona

Si are următoarele atribuții :
a. Asigura
delegările pentru toate etapele si competițiile interne din calendarul
competițional intern si după caz cel internațional. Aceste delegări se fac, săptămânal,
lunar trimestrial, semestrial sau anual în funcție de hotărârile stabilite de către
Colegiul Central al Arbitrilor si Comitetului Director al FRJ, de solicitările venite din
parte organizatorilor unor competiții de judo;
b. Anunța prin șefii de zona toți arbitrii delegați respectiv comunica delegările conform
nivelului competiției si solicitarea numărului de arbitri, ținând cont de normele de
organizare prevăzute in articolul 48 din prezentul Regulament;
c. Urmărește si înregistrează participarea la competiții a arbitrilor delegați;
Art.40Comisia secretariat -evidenta-administrativ este formata din 3 membri si are următoarele
atribuții:
a. întocmește procesele verbale de la ședințele Colegiului Central al Arbitrilor;
b. întocmește lucrările de evidenta a arbitrilor;
c. asigura expedierea corespondentei Colegiului;
d. întocmește evidenta arbitrilor si a delegărilor precum si a calificativelor;
e. pregătește materiale de popularizare a arbitrajului si a Judo-ului in general pentru
presa scrisa, radio si TV precum si toate cele necesare organizării in bune condiții a
stagiilor de pregătire, formare si perfecționare a arbitrilor.

Art.41

Comisia de presa (purtător de cuvânt) este formata din 1-2 membri si are următoarele
atribuții :
a. asigura relația oficiala intre Colegiul Central al Arbitrilor si Presa, Mass Media purtător de cuvânt;

Art.42

Comisia de relații internaționale este formata din 3 membri si are următoarele atribuții :
a. la competițiile internaționale organizate de FRJ sa asigure legătura intre federație si
corpul de arbitri străini participanți, astfel încât participarea arbitrilor străini sa se
desfășoare in bune condiții;
b. Sa tina evidenta planificării si participării arbitrilor romani la concursurile
internaționale, conform delegărilor propuse de Colegiul Central al Arbitrilor si
aprobate de Comitetului Director al FRJ;
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c. Sa prezinte Colegiului Central al Arbitrilor, ori de cate ori este cazul, noutățile pe linie
de arbitraj si sa întocmească materiale informative in acest sens, pentru a fi
prelucrate cu toți cei interesați.
Art.43Comisia de Etica si Disciplina, este formata din:
- Președinte
- Secretarul comisiei
- cei trei șefi de zona *[Șef Zona Muntenia, Șef Zona Ardeal
Moldova]

,

Șef

Zona

Si are ca atribuție principala, analizarea si soluționarea tuturor cazurilor de indisciplina
împreuna cu Președintele Colegiului Central al Arbitrilor si după caz doar când se impune
cu celelalte Comisii abilitate ale F.R.J. in termen de 30 de zile;
Art.44

Munca membrilor Colegiului Central al Arbitrilor este colectiva iar responsabilitatea este
personala.

Capitolul IX. COLEGIILE ZONALE
Art.45 Colegiul Central al Arbitrilor conduce si coordonează activitatea arbitrilor din toata tara,
pentru o cat mai buna conducere si coordonare a activității de arbitraj s-a stabilit o
împărțire geografica a tarii in zone iar pentru fiecare zona s-a stabilit un “Responsabil de
zona”si un birou zonal, respectiv cu un corespondent in euroregiuni, astfel:
A.
B.
C.

zona Muntenia si municipiul București cu euroregiunea 3, 4 si 8 ;
zona Ardeal cu euroregiunea 5, 6 si 7 ( Sibiu, Brașov si Mureș )
zona Moldova cu euroregiunea 1, 2 si 7 ( Covasna si Harghita )

Art.46 Responsabilii de zona sunt numiți de către Președintele Colegiului Central al Arbitrilor. Biroul
zonal este format din 3-5 membrii iar responsabilul de zona face parte din Colegiul Central
al Arbitrilor. Biroul zonal este subordonat Colegiului Central.
Art.47Responsabilul de zona are următoarele sarcini si atribuții:
a.
b.
c.

d.

îndruma si coordonează activitatea comisiilor județene si după caz euroregionale de
arbitraj din zona sa;
întocmește evidenta arbitrilor din zona si tine evidenta cu toate notificările acestora;
propune comisiei centrale de delegări a Colegiului Central lista cu delegarea arbitrilor
si rezervele acestora din zona, la competițiile interne cuprinse în calendarul FRJ sau alte
concursuri de judo ce se desfășoară în teritoriu, corelând categoria arbitrilor cu nivelul
si importanta competiției;
asigura difuzarea în zona a materialelor primite din partea FRJ sau a Colegiului Central
al Arbitrilor, sau alte materiale de interes general, privind activitatea de arbitraj în judo;
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e.

f.
g.

anunța în timp util delegările sau modificările survenite tuturor arbitrilor din zona in
care sunt desemnați sa participe la competiții sau concursuri ori alte convocări sau
stagii;
întocmește lista cu dosarele pentru promovare si formare a arbitrilor din zona si o
supune spre aprobare Colegiului Central al Arbitrilor;
participa la ședința Colegiului Central al Arbitrilor ca membru de drept al acestuia.

Capitolul X. LOTUL DE ARBITRI DELEGATI PENTRU COMPETITII
Art.48

Lotul de arbitri delegați pentru competițiile de Judo - etape Finale ale Campionatelor
Naționale si după caz alte competiții care se organizeze sub egida FRJ este următorul:
a)
minim 1(un) Membru al Comisiei Tehnice, minim 5 arbitri principali, 1 secretar si 1
arbitru la tabela de scor pentru fiecare suprafață de lupta ;
b)
Organizatorii Competiției trebuie sa asigure operatori pentru camerele utilizate in
SYSTEM CARE, pe toata durata competiției.

Art.49(1)Lotul de arbitri va fi condus în timpul competiției la finale de Președintele Colegiului
Central al Arbitrilor iar in cazul competițiilor zonale de către șeful de zona (sau înlocuitorii
acestora), ajutat de un membru al Comisiei tehnice.
(2)
Membrul/membrii Comisiei Tehnice când este cazul împreună, pot si au obligația de a
interveni,de a opri lupta pentru a cere brigăzii reanalizarea unor anumite situații neclare
intervenite pe saltea in timpul luptei si eventual de a schimba decizia brigăzii de arbitri.
(3)
La competițiile zonale in lipsa Comisiei Tehnice, aceasta responsabilitate ii revine Șefului de
Zona.
Art.50

Arbitrii desemnați sa participe la cantarul oficial verifica autenticitatea documentelor : viza
medicala, viza anuala, buletin/carte de identitate (certificat de naștere, pașaport),
apartenenta la club raportate la fisa oficiala de înscriere în concurs, precum si posibilitatea
cântăririi de proba, înainte de ora oficiala de începere a verificării greutății, întocmind
proces-verbal privind desfășurarea cantarului oficial.

Art.51

Președintele Colegiului Central al Arbitrilor,împreună cu membrii Comisiei tehnice prezenți
si Șefii de zona (sau înlocuitorii acestora) se va prezenta la ședința tehnica anterioare
începerii competiție, pentru a face comunicări privind regulamentul de arbitraj.

Art.52

Arbitrii care oficiază la competiții internaționale au obligația sa înștiințeze intr-un timp cat
mai scurt în scris Colegiul Central al Arbitrilor, despre noutățile apărute în aplicarea
regulamentului de arbitraj si prelucrate la stagiile si competițiile la care au participat, în
vederea aplicării acestora la campionatele interne.

Art.53

Situațiile neprevăzute în regulament, care apar în timpul desfășurării unei competiții sau a
unui concurs vor fi rezolvate, după caz, de către membrii Colegiului Central al Arbitrilor,
directorul de concurs, membru din conducerea FRJ, întruniți ad-hoc la fata locului.
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Capitolul XI. DISPOZITII FINALE
Art.54

Prezentul regulament a fost îmbunătățit si reactualizat si ulterior aprobat în ședința
Comitetului Director al FRJ din 20 ianuarie 2018, data la care va intra în vigoare.

Art.55 La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abroga regulamentul anterior.

COMPONENTA COLEGIULUI CENTRAL AL ARBITRILOR DE JUDO DIN ROMANIA – La data
de 01.02.2017
1. Președinte
2. Vicepreședinte
3. Secretar
4. Director Comisia Tehnica
5. Șef Zona Muntenia
6. Șef Zona Ardeal
7. Șef Zona Moldova
8. Membru din Comisia Tehnica
9. Membrul al Comisia de Etica

BALASOIU VICTOR MIHAI
BABIUC IOANA
MALAIESCU ION
JEBEREAN MARIUS
SMOLEANU MARCIAN
IOSIF SZILIER
PAL GAVRIL
LARGU COSTICA
ADRIAN PETRE

COMISIILE COLEGIULUI de ARBITRI
A Comisia Licențiere *( formare pregătire, perfecționare – avansare)
1 Președinte
2. Vicepreședinte –
2. Secretar
3. Membru al Comisiei Tehnice
4. Șef Zona Muntenia
6. Șef Zona Ardeal
7. Șef Zona Moldova
B. Comisia tehnica
1. Președinte
2. Secretar
3. Membru

BALASOIU VICTOR
JEBEREAN MARIUS
MALAIESCU ION
LARGU COSTICA
SMOLEANU MARCIAN
IOSIF SZILIER
PAL GAVRIL

..

JEBEREAN MARIUS
LARGU CONSTANTIN
SZILIER IOSIF
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4. Membru
5. Membru
6. Membru
7. Membru
8. Membru
9. Membru
C. Comisia de delegări
1. Președinte
2. Membru al Comisiei Tehnice
3. Secretarul comisiei
4. Șef Zona Muntenia
6. Șef Zona Ardeal
7. Șef Zona Moldova

PAL GAVRIL
CARCIOIU MIRCEA
CRETU OCTAVIAN
CIOLAN CONSTANTIN
IVAN VASILE
PAUL AUGUSTIN MARIAN

JEBEREAN MARIUS
LARGU CONSTANTIN
MALAIESCU ION
SMOLEANU MARCIAN
IOSIF SZILIER
PAL GAVRIL

D. Comisia de secretariat, evidenta si administrație
1. Președinte
MALAIESCU ION
2. Secretarul comisiei
SMOLEANU MARCIAN
3 Membru
LARGU CONSTANTIN
E. Comisia de presa
1. Președinte
2. Secretar

BALASOIU VICTOR
PETRE ADRIAN

F. Comisia de Etica si Disciplina
1. Președinte
2. Secretar
3. Șef Zona Muntenia
4. Șef Zona Ardeal
5. Șef Zona Moldova

BALASOIU VICTOR
PETRE ADRIAN
SMOLEANU MARCIAN
IOSIF SZILIER
PAL GAVRIL

G. Comisia de relații internaționale
1. Președinte
2. Secretarul comisiei
3. Membru

JEBEREAN MARIUS
SMOLEANU MARCIAN
IOANA BABIUC
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