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REGULAMENTUL COLEGIULUI CENTRAL AL ARBITRILOR 

 

Art. 1. Odata ce exista baza sportiva, exista si antrenori, iar Jucatorul indeplineste criteriile medicale pentru 
participare la o competitie, este necesar ca aceasta sa beneficieze de arbitri oficiali care sa supravegheze respectarea 
si aplicarea regulilor jocului in general si a Regulamentului WSF in particular. 

(1) CCA asigura serviciile centralizate de arbitraj, la nivelul FRS, avand urmatoarele atributii: 

• Perfectionarea si instruirea arbitrilor; 

• Deleaga brigada de arbitri la turneele organizate sub egida FRS si la turneele internationale; 

• Derularea de proiecte/strategii pentru dezvoltarea cunostintelor arbitrilor; 

• Supervizarea activitatii arbitrilor; 

• Se asigura in permanenta ca se respecta Regulamentul WSF in vigoare si verifica periodic daca apar 
modificari, implementandu-le apoi in ROF. 

Art. 2. LICENTIERE ARBITRII 

(1) Licentiere: 

• Licenta presupune primirea unei recunoasteri din partea FRS a abilitatilor necesare oficierii de meciuri in 
cadrul competitiilor de squash. Licenta poate fi primita in baza: 

• Adresarii unei cerereri de catre un candidat, in conformitate cu Anexa 4 – Cerere de licentiere arbitru; 

• Parcurgerea cu succes a unui seminar, curs, workshop sau testare organizata de FRS. 

FRS va organiza in fiecare an cel putin un seminar de licentiere sub conditia existentei a cel putin 4 candidati. 

Seminarul va include aspecte teoretice si practice si se va incheia cu o testare a candidatilor. 

Pentru primirea licentei, un candidat trebuie sa obtina minimum nota [6]. 

Licenta este susceptibila de aplicare a unor taxe. 

Art. 3. ARBITRAREA COMPETITIILOR 

(1) Prevederi Generale: 

Meciurile organizate in cadrul competitiilor avizate de FRS vor fi oficiate de un arbitru. In anumite situatii, in 
conformitate cu prevederile ROF, meciurile pot fi oficiate de jucatori sub supravegherea Arbitrului Principal pe 
principiul pierzatorul meciului ramane si arbitreaza urmatorul meci de pe terenul pe care a jucat. Daca Directorul de 
Concurs decide se poate urma si regula: castigatorul meciului ramane si arbitreaza. 

Grupul de arbitrii va fi coordonat de Arbitrul Principal. 
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(2) Desemnarea corpului de arbitraj: 

CCA desemneaza arbitrul principal al competitiei. Arbitrul principal impreuna cu directorul de concurs, functie de 
bugetul competitiei numesc brigada de arbitrii. 

(3) Programarea meciurilor: 

Arbitrul Principal va fi responsabil cu programarea arbitrilor la terenuri. 

(4) Oficierea meciurilor: 

Oficialii vor asigura aplicarea Regulamentului WSF in arbitrarea meciurilor, respectand totodata prevederile Anexei 6 
– Codul de conduita al arbitrilor, dar si prevederile Anexei 7 – Principii generale in arbitraj. 

La sfarsitul fiecarui meci, Oficialul va transmite foaia de arbitraj, in conformitate cu Anexa 8 – Foaie de arbitraj, catre 
Directorul de Concurs. 

(5) Abateri, penalizari si raportari: 

Arbitri vor consemna prin asterisc, pe foaia de joc, punctul la care se produce o abatere, iar pe spatele foii se va 
descrie in cateva cuvinte incidentul si sanctiunea aplicata. 

La finalul meciului, foaia de arbitraj va fi predata Directorului de Concurs. 

Abaterile si penalizarile vor fi centralizate, la sfarsitul concursului, de Arbitrul Principal care va pregati un raport 
pentru BF si pentru CDIS, care va proceda la aplicarea eventualelor sanctiuni.  

(6) Responsabilitatile Arbitrului Principal: 

• Arbitrul Principal este responsabil de alocarea oficialilor la terenuri, monitorizarea acestora, inregistrarea, 
gestionarea si raportarea rezultatelor, dar si de arbitrarea efectiva, cu titlu de exceptie, a unor meciuri care ii sunt 
atribuite. 

• Constatarea Abaterilor Disciplinare si comunicarea lor catre BF si CDIS; 

• In ipoteza unor evenimente deosebite pe parcursul competitiei, tjransmiterea unui raport al competitiei 
incheiate catre BF. 

(7) Sanctiuni: 

Urmatoarele actiuni ale unui Oficial reprezinta abateri sanctionabile: 

• refuzul acceptarii celei de-a 3-a delegari consecutive; 

• refuzul prezentarii la teren; 

• incalcarea codului de conduita. 

• Actiunile vor fi constatate de Arbitrul Principal, care le va raporta CCA. 
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CCA va aplica urmatoarele sanctiuni : 

• prima abatere va fi sanctionata cu mustrare in scris, cu o perioada de observatie de 6 luni; 

• o noua abatere in perioada de observatie va fi sanctionata cu amenda in conformitate cu politica relevanta a 
FRS, adaugandu-se o noua perioada de observatie de 6 luni; 

• inca o abatere, in cadrul noii perioade de observatie, atrage dupa sine suspendarea licentierii pe o perioada 
de 1 an; la expirarea perioadei de suspendare, Arbitrul este nevoit sa reia circuitul de licentiere si afiliere, cu o noua 
perioada de observatie de 1 an; 

• in cazul unei noi abateri, in aceasta perioada de observatie, Arbitrul respectiv este suspendat definitiv. 

 


