REGULAMENTUL
DE
ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE
AL
COLEGIULUI CENTRAL DE ARBITRI
Art. 1. Colegiul Central de Arbitri este organul de specialitate al F.R.
Box, constituit din cei mai reprezentativi arbitri specialişti din box şi are ca
sarcină organizarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi de arbitraj şi face
parte din Departamentul de Organizare al F.R. Box.
Art. 2. Preşedintele Colegiului Central de Arbitri este propus de
Preşedintele F.R. Box şi prezentat spre aprobare Biroului Federal în prima
şedinţă.
Art. 3. Membrii Colegiului Central de Arbitri sunt numiţi de Biroul
Federal la propunerea Secretarului General al F.R. Box în urma consultării cu
Preşedintele Colegiului Central de Arbitri.
Art. 4. Colegiul Central de Arbitri este compus din 3-11 membri.
Art. 5 Preşedintele C.C.A. numeşte dacă consideră necesar
Vicepreşedinte (Vicepreşedinţi) şi Secretar. In cazul unui Colegiu cu un număr
restrâns de membri, preşedintele poate numi un membru care să îndeplinească
atribuţii de secretar.
Art. 6. Colegiul Central de Arbitri va informa Biroul Federal cu privire la
toate hotărârile şi măsurile luate pentru buna desfăşurare a activităţii arbitrilor,
funcţionează în cadrul F.R.Box şi se întruneşte o dată pe lună sau de câte ori
este necesar pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor sale.
Art. 7. Responsabilităţile fiecărui membru vor fi stabilite de Colegiul
Central de Arbitri şi aprobate de Preşedintele Colegiului.
Art. 8. Comisia de arbitri este constituită din toate colegiile din
România.
Art. 9. Comisia de arbitri asigură buna desfăşurare a galelor, competiţiilo
de box organizate în România în conformitate cu regulamentul AIBA.

Art. 10 . Se întruneşte anual cu scopul perfecţionării prin studierea
lucrărilor de specialitate, participă la cursuri, sesiuni şi examene organizate de
F.R. Box prin Colegiul Central de Arbitri.
Art. 11. Colegiile zonale, regionale (mun.Bucureşti) sunt constituite din
arbitri judecători, judecători şi alte funcţii auxiliare care au participat şi absolvi
cursurile de specialitate organizate de structurile abilitate.
Art. 12. Asigură buna desfăşurare a competiţiilor organizate pe plan
local.
Art. 13. Completează cu oficiali şi auxiliari conform solicitării
Delegatului Tehnic la competiţiile organizate de F.R. Box.
Art. 14. Se întrunesc lunar pentru reîmprospătarea cunoştintelor în ceea ce
privesc regulamentele de box, înainte şi după fiecare gală.

ATRIBUŢIILE COLEGIULUI CENTRAL DE ARBITRI
Art. 15. Organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de box
din România.
15.1. Contribuie în mod permanent la ridicarea nivelului teoretic şi
practic a arbitrilor printr-o îndrumare temeinică şi competentă.
15.2. Asigură elaborarea normelor de organizare şi funcţionare a
cursurilor de arbitri, a planurilor tematice şi altor materiale didactice
necesare şi examinează cursanţii în vederea obţinerii calităţii de arbitru
sau judecător. Poate copta în vederea examinării un arbitru internaţional
chiar dacă nu este membru C.C.A dar nu lectorul cursului dacă acesta nu
este membru C.C.A.
15.3. Asigură întocmirea programelor de pregătire, precum şi a
normelor de testare a arbitrilor (fizică, teoretica, medicală).
15.4. Asigură întocmirea de norme de clasificare şi promovare a
arbitrilor în vederea stabilirii loturilor valorice ale acestora.

15.5. Organizează cursuri, instruiri şi consfătuiri în vederea
generalizării experienţei pozitive şi pentru prevenirea neajunsurilor în
activitatea de arbitraj.
15.6. Asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor, precum şi a
testelor periodice pentru cunoaşterea nivelului de pregătire ale arbitrilor.
15.7. Urmăreşte aplicarea în practică a regulilor de organizare şi
elaborează instrucţiuni privind interpretarea acestor reguli.
15.8. Asigură informarea reglemantărilor asupra regulamentului
elaborat de A.I.B.A şi E.U.B.C.
15.9. Asigură instruirea unitară în probleme de regulament a F.R.
Box a tuturor factorilor ce concură la organizarea şi desfăşurarea galelor
(competiţiilor), cât şi a normelor, circularelor A.I.B.A. şi E.U.B.C.
15.10. Aprobă înfiinţarea de cursuri de arbitri de box .
15.11. Examinează arbitrii judecători sau judecătorii în vederea
promovării la categoria -I- (a-III-a, a-II-a, unde funcţionează un singur
A/j).
15.12. Examinează la cerere în vederea reactivării, arbitrii judecător
sau judecătorii care şi-au încetat activitatea.
15.13. Face propuneri pentru examinarea în vederea obţinerii
ecusonului A.I.B.A ( 2-3 stele) după studierea şi validarea dosarului
candidatului.
15.14. Inaintează Secretarului General al F.R.B. lista cu arbitrii
propuşi pentru examinare în vederea obţinerii de 1,2,3 stele pentru a fi
comunicată la AIBA.
15.15. Ratifică propunerile Colegiilor Zonale, Regionale,
Municipale, privind calificarea şi promovarea arbitrilor de la categoria
stagiar, la categoria a-III-a, şi a-II-a.
15.16. Asigură prin Colegiile Zonale, Regionale, Municipale, arbitri
auxiliari ( crainic, cronometror, secretar, pe lângă participanţi) la
competiţiile oficiale de nivel national la meciuri oficiale, internaţionale,
precum şi la alte competiţii (gale) organizate de DST, Asociaţii, Cluburi,

15.17. Propune arbitri care să se deplaseze la competiţii
internaţionale amicale şi oficiale.
15.18. Deleagă oficiali la competiţii.
15.19. Intocmeşte şi ţine la zi următoarele documente oficiale de
evidenţă :
a- registru cu procese verbale de desfăşurare a şedintelor ;
b- registru cu evidenţa arbitrilor de box din ţară ;
c- registru cu evidenţa delegărilor arbitrilor la competiţiile organizate de
F.R.Box ;
d- registru cu evidenţa delegărilor la competiţiile internaţionale.
15.20. Abaterile privitoare la oficiali vor fi judecate (analizate) în
prima instanţă şi situaţiile deosebite le sesizează Comisiei de Disciplină
(organismelor abilitate la cerere).
15.21. Tine evidenţa sancţiunilor;
15.22. Pentru rezolvarea operativă a sarcinilor sale Colegiul Central
de Arbitri poate înfiinţa următoarele resorturi de activitate ;
a- secretar evidenţă, site ;
b- tehnico-metodic şi învaţământ ;
c- audio-video.
15.23. Organizează şedinte de C.C.A. şi şedinţe de Comisie.
Pentru ca o şedinţă de C.C.A. sau de Comisie să fie
considerată statutară (valabilă) trebuie ca prezenţa să fie de minim
jumatate plus 1 din numărul de membri. In cazul în care nu se realizează
cvorumul şedinţa se reprogramează la o altă dată sau oră şi este considerată
valabilă indiferent de numărul membrilor prezenţi.
Hotărârile se iau cu o majoritate simplă de voturi.
In caz de egalitate (balotaj) Preşedintele C.C.A. are dreptul să
hotărască.
15.24. Dacă unul dintre colegiile zonale (regionale) nu are un
preşedinte, în maxim 15 zile de la luarea la cunoştinţă C.C.A. are obligaţi
de a solicita organizarea de alegeri în maxim 30 de zile calendaristice.

15.25. In cazul în care alegerile nu au avut loc în termenul stipulat la
art.15.24, C.C.A. desemnează un preşedinte şi comunică în scris hotărârea
luată structurilor sportive abilitate.
15.26. Cu aprobarea Biroului Federal ia orice măsuri care nu sunt
prevăzute în prezentul regulament pentru asigurarea bunului mers al
activităţii.

ATRIBUŢIILE COLEGIILOR ZONALE, REGIONALE, MUN.
BUCURESTI.
Art. 16. Colegiile zonale, regionale şi ale municipiului Bucureşti
funcţionează în cadrul Asociaţiilor de Box (Direcţiilor pentru Sport şi Tineret).
16.1. Organizează, îndrumă, supraveghează şi răspunde de activitatea
tuturor arbitrilor din zona, regiunea, colegiul respectiv;
16.2. Se preocupă de formarea de noi arbitri;
16.3. Organizează activităţi pentru pregătirea permanentă a arbitrilor
din zona, regiunea respectivă;
16.4. Deleagă arbitri judecători, judecători, secretar, crainic,
cronometror şi alţi auxiliari la competiţiile organizate pe plan local;
16.5. Propune arbitri şi alte funcţii auxiliare din cadrul competiţiilor
naţionale ce se desfăşoară pe raza teritorială urmând programul înaintat de
Comisia de Competiţii a F.R.Box.
16.6. La solicitarea Colegiului Central de Arbitri a F.R.Box, transmite
un raport detaliat asupra galelor unde au avut loc evenimente deosebite;
16.7. Propune spre ratificare Colegiului Central de Arbitri a F.R.Box,
promovarea arbitrilor de la categoria Stagiar la categoria a-III-a de la categoria
a-III-a la categoria a-II-a şi face propuneri de examinare pentru obţinerea
categoriei -I-, internaţional, precum şi propuneride activare şi de radiere;
16.8. Nominalizează anual lotul judeţean de arbitri, pe care îl propune
spre validare Colegiului Central de Arbitri a F.R.Box;

16.9. Propune Colegiului Central de Arbitri a F.R.Box până pe data
de 15.01. pentru anul în curs componenţa loturilor din care să facă parte fiecar
arbitru;
16.10. Propune comisii de susţinere a cursurilor de arbitri;
16.11.Comunică Colegiului Central de Arbitri a F.R. Box modificările
în evidenţa arbitrilor ;
16.12.Abaterile privitoare la oficiali vor fi analizate în prima fază de
colegiul respectiv şi va comunica punctul de vedere la cerere, organismelor
abilitate.
.
16.13. Intocmeşte anual raportul de activitate pe care îl înaintează
Colegiului Central de Arbitri al F.R. Box până la data de 15.01. pentru anul
precedent.
16.14. Alegerea preşedintelui colegiului se va face din rândul celor
mai experimentaţi arbitri, care au obţinut cele mai bune rezultate în competiţiile
unde au fost delegaţi, este respectat de colegi şi are o comportare civilizată în
societate.
16.15. Pentru buna desfăşurare a alegerilor colegiul respectiv poate
solicita participarea unui membru al C.C.A. cu obligaţia de a suporta (dacă este
cazul) transportul şi cazarea.
16.16. La nivelul fiecărei zone, regiuni unde funcţionează un colegiu
format din minim 2 arbitri judecători (judecători) colegiul va fi condus de un
preşedinte.
16.17. După efectuarea alegerilor, noul preşedinte are obligaţia de a
informa C.C.A. şi de a comunica copia procesului-verbal.
16.18. In zona sau regiunea în care funcţionează un singur arbitru
judecător (judecător), acesta are în sarcină toate atribuţiile unui preşedinte de
colegiu.
16.19. Arbitrii au dreptul de a opta din ce colegii să facă parte cu
aprobarea preşedintelui colegiului respectiv.

ARBITRUL DE BOX

Art. 17. Activitatea arbitrilor de box are ca scop arbitrarea şi judecarea
meciurilor de box din cadrul galelor unde sunt programaţi, în conformitate cu
Regulamentul Competiţiei, Regulamentul F.R. Box şi Regulamentul
Internaţional.
Art. 18. Arbitrul de box este o persoană oficială care are aptitudinile şi
calificarea necesară pentru a conduce (judeca) un meci de box.
El are obligaţia de a respecta prevederile reglementărilor menţionate la
art.17 şi de a veghea la respectarea acestora de către toţi factorii implicaţi în
desfăşurarea meciurilor din galele la care este delegat.
Art. 19. Poate deveni arbitru de box orice cetăţean al României, precum
şi cetăţeni străini care desfăşoară activitate legală pe teritoriul ţării noastre, care
au absolvit un curs de arbitru de box, prezintă garanţii morale, are o conduită
exemplară în societate şi nu a suferit o condamnare privată de libertate pentru
fapte intenţionate antisociale, indiferent dacă pedeapsa a fost executată sau nu.
Art. 20. Pentru obţinerea calităţii de arbitru naţional (republican) trebuie
să mai fie îndeplinite următoarele condiţii:
a- Vârsta minimă 18 ani şi maximă 48 ani la data examinării;
b- Candidaţii să fie cel puţin absolvenţi de liceu, absolvenţii de şcoală
profesională pot deveni arbitri dar nu pot avansa în categorie până nu
fac dovada absolvirii liceului;
c- Candidaţii trebuie să facă dovada că au cunoştinţe de box;
d- Candidaţii să fie apţi medical;
e- Să prezinte pe perioada cursului cazierul judiciar;
Art. 21. Arbitrii aparţinând altor federaţii naţionale afiliate E.U.B.C. sau
A.I.B.A. şi stabiliţi temporar pe teritoriul României au dreptul de a participa la
competiţii de box în ţara noastră în calitate de oficiali, cu recomandarea
federaţiei naţionale de provenienţă şi aprobaţi de către Biroul Federal la
propunerea Colegiului Central de Arbitri.
Art. 22. Cursurile de arbitri se vor organiza de către Asociaţiile Sportive,
Cluburile, Direcţia pentru Sport şi Tineret (care vor suporta toate cheltuielile
pentru şcolarizare) în colaborare cu Colegiile Zonale, Regionale sau ale
municipiului Bucureşti.
Inceperea cursurilor va fi comunicată la F.R.Box.
Cursurile se vor desfăşura pe parcursul a 3 (trei) luni însumând 180 de
ore, cu predarea materialelor stipulate la art.25.

Art. 23. Pentru a putea urma cursurile de arbitri box candidaţii trebuie să
se adreseze în scris organizatorului cursului.
Persoanele împuternicite să ţină aceste cursuri (arbitrii AIBA) vor verifica
dosarul fiecărui candidat, îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul
regulament şi în special prevederile art.19 şi 20.
Candidaţii admişi despre care se va dovedi ulterior că la înscriere nu au
îndeplinit condiţiile cerute vor fi radiaţi, excepţie făcând cei care se află în
situaţia prevăzută de art.20 lit.b. care nu vor mai fi avansaţi până la absolvirea
liceului.
Art. 24. Candidaţii care în timpul cursului lipsesc la mai mult de 1/4 din
şedintele de curs nu vor fi examinaţi fiind excluşi fără altă dispoziţie.
Art. 25. In cadrul cursurilor de arbitri vor fi predate urmatoarele
materiale:
a- Regulamentul Tehnic al AIBA;
b- Regulamentul Competiţional;
c- Regulamentul de Organizare si Funcţionare a FR.Box;
d- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.C.A. de Box;
e- Statutul F.R.Box;
f- Noţiuni de tehnică şi tactică a meciului de box;
g- Noţiuni de prim ajutor;
h- Completarea documentelor necesare la o gală de box;
Art. 26. Comisia de examinare pentru absolvirea cursului de arbitri se
compune din 3 persoane dar cel puţin o persoană din cele prevăzute la lit.a:
a- Preşedintele, Vicepreşedintele sau Secretarul CCA;
b- Un membru al C.C.A;
c- Lectorul cursului.
Cheltuielile (transport, cazare, masă) pentru comisia de examinare
vor fi suportate de comisia organizatoare.
Art. 27. Examenul va consta în 4 probe: scrisă, fizică, orală/interviu,
practică.
-Proba scrisă constă în teste elaborate de Comisia de Examinare,
-Proba fizică constă dintr-o alergare uşoară, flotări, genuflexiuni, şi unele
deplasări, mişcări specifice meciului de box.
-Proba orală/interviu constă în discuţii privind regulamentul etc.
-Proba practică va consta în arbitrarea unuia sau mai multor meciuri şi

Art. 28. Notarea se face de către doi membri din Comisia de Examinare
dar nu şi de Lectorul cursului dacă nu este membru CCA.
Art. 29. Candidatul trebuie sa obţină minim media 6 (şase) la fiecare
probă pentru a fi declarat promovat, în cazul nepromovării acesta va putea fi
reexaminat în termen de maxim 2 (doi) ani de la data examinării susţinând toate
probele.
Dacă nu promovează nici a doua oară va fi declarat respins la examen şi
nu mai are dreptul la altă examinare fără a absolvi un nou curs.
După prima examinare de la absolvirea cursului la cererea cursantului car
nu a promovat şi dacă timpul permite, în maxim 2 (două) zile de la notare, va
putea avea loc o reexaminare doar asupra probelor pe care nu le-a promovat.
In caz de nepromovare mai are dreptul la o a doua examinare în termen de
2 (doi) ani cu susţinerea tuturor probelor.
Art. 30. Rezultatul final al examenului va fi consemnat într-un proces
verbal semnat cel puţin de membrii Comisiei de examinare care au efectuat
notarea.
Procesul verbal al fiecărui candidat admis (nume, prenume, data şi locul
naşterii, domiciliul stabil, studii, telefon) documentele şi 2 fotografii color 3/4
va fi înaintat F.R.Box pentru luarea în evidenţă şi întocmirea carnetului de
arbitru.
La absolvirea cursului, candidaţii declaraţi admişi vor primi contracost
„ carnetul de arbitru” şi vor achita taxa pentru viza pe anul în curs.
Art. 31. In urma examinării candidaţii pot fi declaraţi admişi ca arbitri
judecători sau numai ca judecători dar nu pot fi declaraţi admişi numai ca
arbitri.
Art. 32. Hotărârile Comisiei de Examinare nu pot fi atacate.
Art. 33. Arbitrii au obligaţia de a achita taxa pentru viza anuală odată cu
convocarea la prima competiţie, înainte sau în timpul derulării acesteia.
Art. 34. La prezentarea carnetelor pentru viza anuală acestea vor avea
obligatoriu viza medicală anuală.

CLASIFICAREA ARBITRILOR.
Art. 35.Arbitrii de box sunt clasificaţi în urmatoarele categorii;

a- stagiar
b- categoria a-III-a
c- categoria a-II-a
d- categoria -Ie- A.I.B.A.
Art. 36. Toţi absolvenţii unui curs de arbitri sunt încadraţi în categoria
STAGIAR şi vor primi contracost ecusonul de arbitru naţional
(republican).
Art. 37. Pentru a promova de la categoria stagiar la categoria a-III-a
arbitrul trebuie să aibă o activitate continuă de minim un an cu calificative
bune, să oficieze ca arbitru minim 6 meciuri şi ca judecător minim 12 meciuri.
Decizia de clasificare (procesul verbal) se întocmeşte de către Colegiul
respectiv şi se comunica spre ratificare Colegiului Central de Arbitri a F.R.
Box.
Art. 38. Pentru a promova de la categoria a-III-a la categoria a-II-a
arbitrul trebuie să aibă o activitate de cel puţin 2 ani la categoria a-III-a să
oficieze ca arbitru minim 10 meciuri, ca judecător minim 20 de meciuri şi să
obţină calificative bune.
Decizia de clasificare (procesul verbal) se întocmeşte de către Colegiul
respectiv şi se comunică spre ratificare Colegiului Central de Arbitri a F.R.
Box.
Art. 39. Pentru a promova de la categoria a-II-a la categoria -I- arbitrul
trebuie să solicite în scris preşedintelui colegiului respectiv, acesta înaintând
cererea cu avizul său (pozitiv,negativ) spre analiză, C.C.A.
Să aibă o activitate de cel puţin 2 ani la categoria a-II-a, să oficieze ca
arbitru minim 15 meciuri, ca judecător minim 30 de meciuri să obţină
calificative bune şi foarte bune şi să susţină un examen cu cel puţin doi membr
din cadrul C.C.A. dintre care unul să fie obligatoriu Preşedintele,
Vicepreşedintele sau Secretarul Colegiului Central de Arbitri care va întocmi şi
procesul verbal. In caz de forţă majoră (indisponibilitate) din comisie poate să
facă parte şi un arbitru AIBA.
Dosarul va fi verificat de Comisia de Examinare şi va cuprinde
următoarele documente:
a- copie de pe legitimaţia de arbitru (pagina cu numărul legitimatiei,
categoria, foto şi pagina cu participarea la competiţii);
b- copie de pe actele de studii;
c- cazier judiciar apropiat datei de depunere a cererii (maxim o lună).
Pentru clarificarea unor situaţii Comisia de Examinare poate solicita şi

dupa ce s-a consultat cu Preşedintele C.C.A. şi comunică măsura luată
candidatului respectiv. (Numai în cazul unor neclaritaţi)
Examenul constă în proba scrisă, orală/interviu, fizică şi practică.
Pentru promovarea la categoria -I- candidatul trebuie să obţină minim
media 7 (şapte) la fiecare probă.
Poate exista excepţia de reducere a timpului dar numai între categoria
a-II-a şi -I- cu un singur an, numărul de meciuri de arbitrat şi judecat rămânând
acelaşi.
Art. 40. Dacă în urma promovării cursului de arbitri a unui fost boxer
care la seniori a fost cel puţin vicecampionul României, câştigătorul Centurii
de Aur sau a fost medaliat la Campionatele Olimpice, Mondiale sau Europene
se va acorda categoria a-II-a.
Art. 41. Dosarul de candidat în vederea examinării pentru obţinerea de
una sau mai multe stele va fi înaintat spre analiză (validare sau invalidare)
C.C.A. şi va cuprinde următoarele documente:
d- cerere;
e- copie de pe legitimaţia sau legitimţiile de arbitru pe care le posedă;
f- copie de pe actele de studii;
g- cazier judiciar apropiat datei de depunere a cererii (maxim o lună).
Fişa medicala o va prezenta comisiei de examinare.
Art. 42. In situaţia în care candidatul la 1,2,3 stele nu are un stagiu de
minim 2 ani (1) şi nu a arbitrat minim 15 meciuri şi judecat minim 30 de
meciuri la categoria respectivă nu va fi admis dosarul .
Art. 43. Pentru clarificarea unor situaţii Colegiul Central de Arbitri
poate solicita şi alte documente şi va lua hotărârea de validare sau invalidare a
dosarului şi comunică măsura luată candidatului respectiv.
Art. 44. Numărul de meciuri arbitrate sau judecate se referă strict numai
la perioada când a funcţionat la categoria respectivă şi nu se cumulează de la o
categorie la alta.
Art. 45. Colegiul Central de Arbitri poate propune acordarea ecusonului
de arbitru internaţional de onoare în număr limitat unor arbitri care au dovedit
unele calităţi şi întrunesc anumite condiţii.
Art. 46. Pentru menţinerea în activitate arbitrul trebuie să îndeplinească
urmatoarele condiţii:
a- să participe la şedinţele organizate de colegiile din care face parte;

c- să oficieze la compeţiile unde a fost delegat şi să presteze arbitraje de
calitate;
d- să contribuie pe cât posibil la buna desfăşurare a competiţiilor unde
este delegat;
e- să nu fi suferit o condamnare privată de libertate pentru fapte
intenţionate antisociale, indiferent dacă pedeapsa a fost executată sau nu.
Art. 47. Arbitrii care îşi încetează activitatea pe o perioada mai mare de 2
ani, pot fi reprimiţi la aceeaşi categorie avută anterior sau avansaţi la o
categorie superioară dacă întruneşte condiţiile prevăzute la art.37, 38, 39 după
susţinerea unui examen în prezenţa comisiei descrise la art.39.
Probele sunt la fel ca la absolvenţii de curs iar cel examinat trebuie să
obţină minim media 7 (şapte) la fiecare probă.
Art. 48. Promovarea categoriei de clasificare se va menţiona în carnetul
de arbitru în baza procesului verbal întocmit de Comisia de Examinare.

RADIEREA ARBITRILOR
Art. 49. Arbitrii care au devenit inapţi medical şi nu mai pot activa ca
arbitri sau judecători.
Art. 50. Lipsa pe o perioadă mai mare de 2 ani din activitatea de arbitru
atrage după sine radierea din corpul arbitrilor putând reveni după ce a fost
declarat „ADMIS” în urma examinării conform art. 47, excepţie făcând arbitrii
care sau autosuspendat în vederea exercitării altei (altor) funcţii în cadrul
FR.Box.
Lipsa pe o periodă mai mare de 5 ani atrage după sine înscrierea
şi absolvirea unui nou curs conform art. 25, 26, 27, 28, 29, 30, excepţie făcând
arbitrii care sau autosuspendat în vederea exercitării altei (altor) funcţii în
cadrul FR.Box.
Art. 51. Dacă a suferit o condamnare privată de libertate pentru fapte
intenţionate, indiferent dacă pedeapsa a fost executată sau nu.
Art. 52. Radierea se produce după ce a fost comunicată în scris de către
C.C.A. cel puţin colegiului din care face parte şi trecerea a minim 30 de zile
calendaristice de la comunicare dacă radierea nu a fost contestată.

Art. 53. Contestaţia va putea fi formulată de persoana în cauză în maxim
15 zile lucrătoare de la data comunicării, în cazul în care nu sunt probe de
comunicare contestaţia poate fi admisă în maxim 30 zile calendaristice.
Art. 54. Arbitrii principali, secundari, auxiliari, secretari, cronometrori,
etc, care se fac vinovaţi de abateri grave, incompatibile cu morala şi etica
sportivă, vor fi excluşi din corpul arbitrilor.
Aceştia nu mai au nici un drept de a activa în structura F.R.Box.

LOTURILE NAŢIONALE DE ARBITRI
CATEGORII ŞI VALOARE
Art. 55. Lotul naţional de arbitri pe categorii şi valoare va fi alcătuit în
urma unor analize temeinice de Colegiul Central de Arbitri, în urma
propunerilor Colegiilor existente în România, propuneri care sunt obligatorii de
a fi înaintate în scris, de regulă odată cu întocmirea procesului verbal de
activitate pentru anul precedent.
Art. 56. Loturile naţionale vor fi actualizate anual de Colegiul Central de
Arbitri în primul trimestru al anului în curs.
Art. 57. Componenţii loturilor respective vor fi delegaţi pe cât posibil să
oficieze la competiţii conform lotului din care face parte.
Art. 58. Decizia Colegiului Central de Arbitri în alcătuirea loturilor după
ce au fost aprobate de Biroul Federal nu pot fi contestate sau modificate,
excepţie facând arbitrii care sunt reactivaţi în cursul anului respectiv, au fost
suspendaţi (autosuspendaţi) şi a încetat măsura suspendării sau au fost omişi de
a fi incluşi în unul din loturi.
Art. 59. Pentru a putea fi propus în lotul National A Elita, un arbitru de
box trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:
a- să aibă vârsta minimă de 22 ani;
b- sănătos clinic;
c- să posede minim categoria -I- de clasificare (excepţie arbitrul de sex
feminin, minim categ.a-II-a);
d- să aibă aprecieri bune la meciurile arbitrate;
e- să nu fi suferit o condamnare privată de libertate pentru fapte

f- să fie absolvent de liceu.
Art. 60. Pentru arbitrii propuşi pentru prima dată să facă parte din lotul
national A este necesar să fie recomandat de un preşedinte de colegiu în scris
sau să fie susţinut de un membru al C.C.A. în şedinta C.C.A.
Art. 61. Arbitrii în activitate vor fi inclusi într- unul din loturi.
Conditii:
a- apt medical;
b- achitarea taxei la zi.
Art. 62. Arbitrii care din anumite motive nu au fost incluşi într- unul din
loturi nu au dreptul de a arbitra sau judeca atât în ţară cât şi în străinătate.
Art. 63. Arbitrii care au făcut parte dintr-un lot superior şi din diverse
motive au încetat să facă parte din acel lot vor putea fi propuşi din nou dacă
întrunesc condiţiile din prezentul regulament.
Art. 64. Arbitrii care şi-au încetat activitatea din motive medicale vor
prezenta fişa medicală eliberată de medicul sportiv care să ateste faptul că este
apt medical, pentru a executa funcţia de arbitru de box şi dacă în urma susţineri
examenului este declarat „ADMIS,”va fi încadrat dacă e posibil în lotul din car
a făcut parte anterior.
Art. 65. Arbitrii care au fost sanctionaţi cu suspendarea sau au formulat
cerere de autosuspendare pe o perioadă mai mare de 2 ani, vor înceta activitatea
si nu vor fi programaţi la competiţii în nicio calitate pe acea perioadă, conform
art.62, art.66, art.67 şi nu vor fi incluşi în unul din loturi.

INCETAREA ACTIVITAŢII ARBITRILOR JUDECĂTORI

Art. 66. Calitatea de arbitru naţional (republican) încetează:
a) la împlinire vârstei de 65 de ani;
b) suspendarea sau autosuspendarea pe o perioadă mai mare de 2 ani
(putând reveni după suspendare);
c) inapt medical (putând reveni dacă boala, suferinţa etc. au fost
vindecate);
d) neplata cotizaţiei pe o perioadă mai mare de 2 ani cu condiţia ca

(excepţie făcând autosuspendarea în cazul îndeplinirii unei alte funcţii
în cadrul FR.Box).
Art. 67. Calitatea de judecător naţional (republican) încetează:
a) la implinirea vârstei de 68 de ani;
b) suspendarea sau autosuspendarea pe o perioadă mai mare de 2 ani
(putând reveni după suspendare);
c) inapt medical (putând reveni dacă boala, suferinţa etc.au fost
vindecate);
d) neplata cotizaţiei pe o perioadă mai mare de 2 ani cu condiţia ca
F.R.Box să nu aibă restanţe financiare faţă de arbitrul respectiv
(excepţie făcând autosuspendarea în cazul îndeplinirii unei alte funcţii
în cadrul FR.Box).
Art. 68. Arbitrii care au încetat activitatea sau au fost radiaţi cu excepţia
art.51, art.54, art.66 lit.b,c,d, şi art.67 lit.b,c,d li se va analiza de către Colegiul
Central de Arbitri posibilitatea de a fi folosiţi ca, membrii în comisii, colegii,
auxiliari etc. în raport de competenţă.

ARBITRII INTERNAŢIONALI DE BOX
Art. 69. Titlul de arbitru internaţional de box se acordă de către A.I.B.A.
în urma propunerilor înaintate de F.R.Box care prin C.C.A a validat dosarul de
candidat şi cel examinat a fost declarat admis.
Arbitrii care nu au absolvit examenul, pot participa la examen în anul
următor, cu condiţia întocmirii şi validării dosarului.
Art. 70. Arbitrii candidaţi propuşi pentru promovarea în vederea obţinerii
titlului AIBA, trebuie să facă parte din lotul naţional de arbitri şi să întrunească
condiţiile impuse de aceste structuri la momentul respectiv.
Art. 71. Promovarea arbitrilor se face în urma propunerilor colegiilor din
care face parte candidatul cu aprobarea C.C.A.
Art. 72. Colegiul Central de Arbitri se poate sesiza din oficiu asupra
competenţei unui arbitru şi poate propune promovarea sau retrogradarea

INCETAREA ACTIVITAŢII ARBITRILOR JUDECĂTORI
Art. 73. Calitatea de arbitru judecator A.I.B.A. încetează:
a) suspendarea sau autosuspendarea pe o perioada mai mare de 2 ani
(putând reveni dupa suspendare);
b) inapt medical; (putând reveni dacă starea de sănătate permite)
c) neplata cotizatiei pe o perioadă mai mare de 2 ani cu condiţia ca
F.R.Box să nu aibă restanţe financiare faţă de arbitrul respectiv.
d) la împlinirea vărstei stabilită de EUBC şi AIBA.
După împlinirea acestei vârste nu mai pot oficia la Campionate
Europene, Mondiale, Olimpice dar pot oficia la competiţii internaţionale
în raport de competenţă şi delegări sau invitaţii primite din afara ţării.
e) autosuspendarea în vederea îndeplinirii altei (altor) funcţii în cadrul
F.R.Box, putând reveni în acelaşi lot din care a făcut parte şi fără a fi
supus unei noi examinări.

DREPTURILE SI INDATORIRILE DELEGATULUI TEHNIC
(DELEGATI TEHNICI ADJUNCTI)
Art. 74. Este responsabil pentru desfăşurarea în bune condiţii a întregii
competiţii şi pentru deciziile luate;
74.1. Are dreptul de a reţine unul sau mai mulţi arbitri de la delegări
la una sau mai multe gale, una sau mai multe zile, putând ajunge chiar
până la excluderea din competiţie atunci când situaţia impune acest lucru,
pentru desfăşurarea competiţiei în bune condiţii;
74.2. Completează formularele şi întocmeşte documentele în mod
corect şi detaliat, cu claritate, semnalând orice eveniment în legătură cu
desfăşurarea competiţiei pe care îl înaintează la F.R.Box în termen de 3
zile;
74.3. Se prezintă la locaţia unde se va desfăşura competiţia într-un

74.4. Verifică buna funcţionare a dispozitivele de cântărire, a logistici
necesare pentru judecarea meciurilor, echipamente, dotarea ringului etc.;
74.5. Se prezintă cu 30 de minute înainte de începerea cântarului;
74.6.Verifică prezenţa oficialilor cu 15 minute înainte de începerea
primului meci;
74.7. Refuză de a primi să oficieze ca arbitru judecător (judecător) la
orce fel de competiţie o persoană pe care nu o cunoaşte şi nu prezintă
legitimaţia.
74.8. Se va asigura cu doua (2) ore înainte de începerea competiţiei că
sistemul de punctaj este pe deplin funcţional;
74.9. Solicită programul pentru ziua următoare;
74.10 Organizează şedinţe când consideră că situaţia impune,dar cel
puţin o şedinţă pe zi;
74.11.Anunţă crainicul asupra deciziei pentru a anunţa boxerul
câştigător moment în care va ridică steguleţul cu culoarea respectivă;
74.12.Are dreptul de a accepta sau refuza o contestaţie;
74.13. Nu acceptă contestaţii privitoare la deciziile judecătorilor;
74.14. Este responsabil cu verificarea secunzilor asistat de cei 2
evaluatori precum şi cu atenţionarea/retrogradarea şi descalificarea
secunzilor de la colţul ringului;
74.15. Opreşte lupta şi înlocuieşte arbitrul în situaţia când constată că
acesta nu acţionează suficient sau afectează disputarea meciului în bune
condiţii;
74.16. Poate respinge o decizie luată de arbitru care este evident
contra regulamentului.
74.17. Să cunoască Regulamentul AIBA şi Regulamentul Competiţiei
74.18. Să respecte Regulamentul Disciplinar şi Codul de Conduită;
74.19. Să apere prestigiul tuturor participanţilor la competiţie ;

74.20. Să fie un exemplu de urmat pentru corpul de oficiali, antrenori,
sportivi şi spectatori ;
74.21. Să dea dovadă de cinste, corectitudine şi imparţialitate;
74.22. Să respingă orice încercare de influenţare sau corupţie;
74.23. Are obligatia de a informa în cel mai scurt timp Preşedintele
C.C.A. indisponibilitatea de a oficia la competiţia unde a fost desemnat;
74.24. Se ingrijeşte ca oficialii să fie cazaţi pe cât posibil separat de
cazarea delegaţiilor şi să le fie rezervat un vestiar, cameră de
discuţii(salon), expres pentru corpul de oficiali, masa să fie servită încât s
nu perturbe programul competiţiei şi să stabilească un plan pentru
transport.
74.25. Stabileşte împreună cu organizatorii asupra spaţiilor (locaţiilor
privind controlul medical, cântarul general, şedintele tehnice, tragerea la
sorţi etc;

INDATORIRI SI INDRUMARI PENTRU EVALUATORI
(EVALUATOR ARBITRI SI EVALUATOR JUDECATORI)

Art. 75. Evaluatorul arbitrilor se va aşeza la locul specificat în
Regulamentul AIBA;
Art. 76. Evaluatorul judecătorilor se va aşeza la locul specificat în
Regulamentul AIBA;
Art. 77. Evaluatorii vor dirija rezumatul sesiunii în salonul pentru A/J.
Art. 78. Evaluatorii vor evalua scorurile individuale precum şi prestaţiile
arbitrilor şi judecătorilor pentru a evalua arbitrarea şi judecarea abilităţilor
fiecărui arbitru şi judecător.
Art. 79. Evaluatorii vor fi responsabili cu revizia contestaţiei împreună cu
delegatul tehnic;
Art. 80. Au dreptul de a atenţiona/retrograda şi descalifica secunzii care
încalcă regulamentul;

Art. 81. Evaluatorii se vor întânli cu delegatul tehnic pentru a analiza şi
evalua arbitrii şi judecătorii.
INDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU COMISIA DE

TRAGERE

LA SORŢI
Art. 82. Comisia de tragere la sorţi trebuie să fie formată din 3 persoane
din zone diferite. Una din aceste persoane este aleasă de Delegatul Tehnic ca
preşedinte.
Art. 83. Comisia de tragere la sorţi trebuie să cunoască :
a- zona din care face parte fiecare arbitru (judecător).
b- dacă există conflicte, interese, rivalităţi din partea A/J.
c- dacă un A/J este numit în acelaşi timp la două ringuri.
d- dacă s-a efectuat o neutralitate perfectă.
e- nu permite altor persoane să se adune în jurul mesei.
f- să rămână la masă pînă la ultimul meci.
g- să părăsească masa în timpul unui meci sau când urmează un
meci cu sportiv din zona sa.
h- să înmâneze Delegetului Tehnic pentru aprobare numirea A/J.
i- să semneze formularul cu numirile.
j- să accepte schimbările propuse de Delegatul Tehnic.
k- să notifice codul zonei în dreptul fiecărui A/J.
Art. 84. Preşedintele şi comisia de tragere la sorţi se vor întâlni zilnic cu
Delegatul Tehnic pentru a primi instrucţiuni în cazul unor A/J suspendaţi,
excluşi sau sancţiuni suspendate.
ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU COORDONATORUL
ARBITRILOR ŞI JUDECĂTORILOR.
Art. 85. Înainte de competiţie:
a- să studieze codurile pentru fiecare zonă;
b- să cunoască numărul fiecărui oficial conform sistemului de
punctaj;
Art. 86. Inainte de fiecare sesiune:
a- să ajungă cu douăzeci (20) de minute înainte de începerea galei;
b- să colecteze cu cincisprezece (15) minute înainte de începerea
primului meci foile de atribuire pentru primul meci de la preşedintele comisiei
de tragere la sorţi;

d- să verifice dacă arbitrii şi judecătorii respectă cerinţele codului
arbitrilor şi judecătorilor;
e- solicită Delegatului Tehnic semnarea foilor de atribuire, i le va
înmâna acestuia, (delegaţilor tehnici adjuncţi), crainicului şi companiei
difuzoare gazdă;
f- cu zece (10) minute înainte de meci cheamă arbitrii
judecători pentru primul meci, le solicită să selecteze la întâmplare poziţia în
jurul ringului, va informa Delegatul Tehnic, va arăta arbitrului şi judecătorilor
locul de aşteptare;
g- va colecta foile de atribuire pentru al doilea meci, după începerea
celei de a doua reprize – primul meci,va chema arbitrii şi judecătorii şi le va
arăta unde trebuie să aştepte;
h- va colecta foile de atribuire pentru al treilea meci;
i- după anunţarea rezultatului primului meci va preda foile de
atribuire pentru al treilea meci şi va solicita trei (3) copii ale rezultatului pe care
le va înmâna Delegatului Tehnic (adjuncţi) şi evaluatorului judecătorilor;
j- coordonatorul urmează să efectueze activităţile până la ultimul
meci.

ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU MANAGERUL
DE ECHIPAMENT
Art. 87. Înainte de competiţie:
a- să ajungă la competiţie cu o oră înainte de începerea competiţiei;
b- va verifica echipamentele, calitatea şi cantiatea acestora ;
c- să verifice locul mesei managerului de echipament şi rechizitele
necesare. ( foarfec, bandă scotch, marcher-e, pixuri, orarele
pentru fiecare zi, formulare contestaţie);
d- se va întânli cu personalul ajutător voluntar pentru a stabili modu
de comunicare precum şi alte chestiuni neclare ;
e- să verifice ringul (ringurile), vestiarele, sticlele cu apă pentru
secunzi, gheaţă, orarul zilnic al galelor cu ordinea meciurilor,
monitoarele, cântarele, mănusile şi căştile la masa Delegatului
Tehnic, etc ;
Art. 88. In timpul competiţiei :
a- cu treizeci (30) de minute înainte de primul meci, managerul de
echipament trebuie să înceapă verificarea bandajelor pentru
boxeri;
b- dacă boxerii cu păr lung nu este strâns cu clame metalice ;
c- dacă logo-urile de pe uniformele boxerilor respectă

d- va controla primii zece (10) sportivi şi după terminarea primului
meci controlează următorii doi (2) sportivi şi înregistrează
controlul ;
e- verifică corectitudinea întregului echipament ;
Art. 89. Pregătirea generală :
a- comunică în permanent cu delegatul tehnic ;
b- la masa managerului de echipament se vor găsi mănuşi autorizate
AIBA 10 şi 12 uncii roşii şi albastre, căşti autorizate AIBA roşii
şi albastre de diferite mărimi (de recomandat 4-6 perechi,seturi
mai mult decât numărul total de boxeri) ;
c- bandaje de aceeaşi culoare, lungime şi lăţime ;
d- uniforme roşii şi albastre în plus ;
e- protectoare pentru piept pentru femei şi cochilii pentru bărbaţi ;
f- centuri de culoare albă de diferite mărimi pentru talie ;
g- plase de păr suplimentare.

ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU MANAGERUL
COMPETIŢIEI
Art. 90. Să supravegheze desfăş urarea competiţiei, să se asigure că se
respectă regulamentul AIBA tehnic şi de competiţii, să ţină legătura cu
delegatul tehnic şi cu celelalte sectoare funcţionale ( pază, transport, asistenţă
medicală, mass-media) să îndrume personalul şi voluntarii.
Art. 91. Să asigure paza şi întreţinerea coresponzătoare a tuturor bunurilor
aflate la locul de desfăşurare a competiţiei, să asigure condiţii de securitate de
disciplină şi muncă.

MEDICII DE RING - JURIUL MEDICAL
(Autoritatea şi îndatoririle medicilor de ring sunt menţionate în regulamentul medical)

Art. 92. Prezenţa la competiţie este obligatorie şi nu poate părăsi locul
(ocupat conform Regulamentului AIBA) înainte de sfârşitul ultimului meci.
Art. 93. Va supraveghea controlul anti-doping.
Art. 94. Va verifica dacă pentru examenele medicale concurenţii au spaţiu
suficient, încălzire, ventilaţie, lumină, mese şi scaune.

Art. 95. Părerile privind rănile pe care le au boxerii vor fi finale.
Art. 96. Asigură examene medicale pentru arbitri şi judecători.
Art. 97. Verifică prezenţa oxigenului şi a brancardei, a altor echipamente de
resuscitare, a echipamentului de evacuare şi calea de evacuare.
Art. 98. Verifică prezenţa ambulanţei şi spitalul desemnat pentru îngrijirea
accidentaţilor.
Art. 99. Indrumă arbitru în evaluarea accidentărilor.
Art.100.Informează delegatul tehnic să oprească meciul în cazul în care un
sportiv ar părea incapabil să continue.
CONFLICTUL DE INTERESE
Art. 101. Arbitrii şi judecătorii nu vor acţiona la aceiaşi competiţie, ca
manager, antrenor sau secund.

STATUTUL SOCIAL
Art. 102. Următoarele persoane nu pot fi arbitri şi judecători activi:
a- toţi membrii aleşi şi/sau numiţi în Executivul federaţiei, cum sunt
preşedinţii, membrii Comitetului Executiv, secretarii generali etc;
b- orice angajat plătit al federaţiei;
c- managerii, antrenorii, preparatorii etc. activi la echipă etc;
d- membrii Comisiei de arbitri şi de judecători, ai Comisiei tehnice şi
de regulamente şi ai Comisiei de femei;
e- persoanele daltoniste;
f- persoanele surde
g- orice arbitru şi judecător suspendat de AIBA din motive de etică.
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ARBITRILOR
Art. 103. Arbitrii au următoarele drepturi:
a- să fie delegaţi la competiţii;
b- să promoveze în categorii (cei care nu întrunesc condiţiile nu pot
avansa la o categorie superioară) conform regulamentului;

c- să primească baremul de arbitraj în conformitate cu legislaţia în
vigoare, iar pentru alte funcţii (delegat tehnic, secretariat, participant la
alte servicii etc) să fie suplimentat la barem;
d- să li se deconteze cheltuielile de transport imediat ce au sosit la
competiţie, în caz de forţă majoră în maxim 30 (treizeci de zile) ;
e- să participe la sedinţele organizate pentru arbitri;
f- să ridice probleme şi să-şi spună apărarea numai în cadrul şedinţelor
organizate în legatură cu activitatea de arbitraj din competiţiile unde au
fost prezenţi;
g- să aibă acces la galele de box;
h- să folosească bazele sportive stabilite pentru pregătirea fizică;
i- să fie stimulaţi pentru activităţile deosebite;
j- să fie premiaţi (jumătate din valoarea de premiere a sportivului clasat
cel mai bine) în urma participării la competiţii internaţionale atunci
când sunt premiaţi sportivii în urma rezultatelor obţinute;
k- să aibă buget separat (execuţie bugetară) pentru serviciile prestate,
transport, premiere, etc;
l- poate cere suspendarea sa pe o perioadă de maxim 2 ani cu sau fără
motiv întemeiat considerându-se o hotărâre unilaterală;
m- să li se asigure apărare în cazul unor procese intentate în legătură
cu activitatea de box;
n- poate cere C.C.A apărarea reputaţiei când se consideră acuzat pe
nedrept;
Art.104. Arbitrii au urmatoarele îndatoriri;
a- să cunoască şi să aplice întocmai regulamentul de box, deciziile EUBC
şi
AIBA, regulamentul de organizare a competiţiilor, instrucţiunile F.R.
Box;
b- să dea dovadă de cinste, corectitudine şi imparţialitate în arbitrarea şi
judecarea meciurilor de box;
c- să participe cu regularitate la şedinte şi la celelalte activităţi organizate
de
colegiile de arbitri de care aparţin;
d- să plătească taxa de viză anuală;
e- să respingă orice încercare de influenţare sau corupţie şi să sesizeze
organele de conducere în legătură cu aceste fapte;
f- să poarte în mod obligatoriu, la toate competiţiile pe care le arbitreaza,
echipamentul regulamentar stabilit de EUBC şi AIBA;
g- să nu poarte decât ecusonul pe care l-a obţinut în urma avansării sau
retrogradării;

competiţiei excepţie făcând cazurile de forţă majoră;
i- să fie un exemplu de conduită pentru sportivi, antrenori, oficiali şi
spectatori, evitând orice discuţii sau gesturi jignitoare la adresa acestora
j- să respecte cu stricteţe regulamentul Disciplinar şi să nu ameninţe,
lovească, jignească (insulte) colegii, observatorii, inspectorii, alte organe
federale, participanţii la competiţie sau spectatorii;
k- să efectueze vizita medicală o dată pe an şi la intrare în competiţie;
l- să nu comenteze defavorabil arbitrajele colegilor atunci când asistă sau
participă la competiţii;
m- să nu facă declaraţii mass-media prin care să îşi exprime părerea sau să
comenteze desfăşurarea galelor, meciurilor din competiţie doar în cadru
şedinţelor organizate cu arbitrii;
n- să nu facă comentarii sau aprecieri asupra structurilor F.R.Box decât în
cadrul şedintelor organizate de F.R. Box, C.C.A sau la cerere persoanelo
autorizate din cadrul F.R.Box;
o- să nu intre în discuţii referitoare la unul sau mai multe meciuri (decizii)
cu
antrenorii, sportivii sau alte persoane pe toată perioada competiţiei;
p- să contribuie activ la apărarea prestigiului şi autorităţii arbitrilor de box
şi a
forurilor conducătoare.

INDRUMARI SI ATRIBUTIILE SECRETARULUI
Art.105. Pe timpul competiţiei ocupă locul prevăzut în Regulamentul
AIBA.
Art.106. Intocmeşte documentele şi completează toate formularele
necesare la competiţie şi ajută delegatul tehnic în toate activităţile unde
este solicitat de acesta.
Art.107. Verifică formele de participare în competiţie ale boxerilor
stabilind valabilitatea lor.
Art.108. Asistă la efectuarea cântarului oficial efectuând înscrisurile
necesare.
Art.109. Asigură ordinea intrării perechilor în ring prin afişarea de
programe la vestiarele boxerilor.

Art.110. Urmăreşte şi informează delegatul tehnic în cazul în care observă
neconcordanţă între arbitru sau judecătorii desemnaţi sau neocuparea
locurilor de către aceştia.
Art.111. Păstrează documentele şi nu permite nimănui consultarea
acestora în special buletinele de punctaj fără aprobarea Delegatului
Tehnic.
Art.112. Intocmeşte raportul competiţiei împreună cu delegatul tehnic;
Art.113. Inregistrează rezultatele meciurilor şi completează toate datele
necesare în legitimaţia boxerilor.

INDRUMARI SI ATRIBUTIILE CRONOMETRORULUI
Art.114. Pe timpul competiţiei se va aşeza pe scaun lângă ring în partea
dreaptă a delegatului general în apropiere de colţul neutru (alb);
Art.115. Va începe şi va termina fiecare repriză (cu exceptia reprizei care
se încheie înainte de a expira timpul) bătând în gong;
Art.116. Reglează numărul, durata reprizelor şi intervalele dintre reprize
care vor avea o durată de (1) minut;
Art.117. Anunţă prin semnale sonore (bătând în masă) cu 10 secunde
înainte de terminarea fiecărei reprize şi cu 5 secunde înainte de începerea
următoarei reprize;
Art.118. Intervalele de timp şi numărătorile vor fi cronometrate cu
ajutorul unui ceas sau cronometru pe care îl va opri numai când arbitrul îi cere
acest lucru prin comanda „time” şi va relua cronometrarea după ce arbitru dă
comanda „box”.
Art.119. La un knockdown (KD), va da un semnal sonor arbitrului
indicând secundele care au trecut, în timp ce acesta efectuează numărătoarea;
Art.120. Dacă unul sau ambii boxeri sunt „la podea” şi se apropie sfârşitu
reprizei gongul va bate numai cand arbitrul dă comanda „box” indicând
continuarea meciului;

Art.121.Va cronometra momentul în care un boxer cade din ring şi
momentul când are loc o lovitură sub centură sau o LOC.
INDRUMARI SI ATRIBUTIILE CRAINICULUI OFICIAL
Art.122. Crainicul oficial va sta pe scaun pe marginea ringului, în
apropierea delegatul tehnic;
Art.123. Inainte de meci, crainicul oficial va anunţa felul meciului,
categoria de greutate, durata meciului, numele, ţările, oraşele, palmaresul
sportivilor, precum şi numele şi ţările, oraşele arbitrului şi judecătorilor;
Art.124.Va anunţa numărul reprizei cu 5 secunde înainte de începerea
reprizelor cu excepţia primei reprize;
Art.125. Va anunţa rezultatele finale şi învingătorul meciului respectiv,
după ce a primit informaţia şi acceptul delegetului tehnic;
Art.126. Când va auzi semnalul sonor (bătaia în masă) al cronometrorului
înaintea fiecărei reprize (cu excepţia primei reprize) va elibera ringul folosind
comanda „ eliberaţi ringul (secunzii afară) urmează (ultima) repriză”;
Art.127. Nu are voie să facă nici un anunţ decât cu aprobarea delegatului
tehnic.

DELEGAREA ARBITRILOR
Art.128. Colegiul Central de Arbitri a F.R.Box şi Colegiile Judeţene,
Regionale, Municipale deleagă arbitri la competiţii pe baza programului primit
de la organele competente ţinând cont de atribuţiile stabilite de prezentul
regulament.
Art.129. Delegarea arbitrilor va fi făcută funcţie de lotul valoric din care
face parte şi gradul de dificultate al competiţiei. După participarea la un turneu
internaţional va întocmi un raport pe care îl va înainta F.R.Box în maxim 5 zile
de la sosirea în ţară.
Art.130. Pentru competiţiile de importanţă majoră, turnee, finale,
delegarea arbitrilor se va face din rândul arbitrilor din grupa de elita.
Art.131. Arbitrii care nu au avizul medical nu vor fi delegaţi la competiţii

Art.132. Arbitrii care nu au achitat taxa pentru viza anuală nu vor fi
delegaţi la competiţii. Fac exceptie arbitrii cărora F.R. Box nu le-au fost
achitate datoriile financiare rezultate de la competiţii.
Art.133. Delegarea arbitrilor de box la galele amicale se face de către
colegiile zonale, regionale, municipale în raza cărora se desfăşoară competiţia
dacă este organizată doar de către aceştia.
Art.134. Delegarea arbitrilor la gale amicale la care participă una sau mai
multe echipe din altă ţară (ţări) se face de către colegiile zonale, regionale,
municipale, cu acordul Colegiului Central de Arbitri.
Art.135. Arbitrii de box prestează calitatea de arbitri judecători sau
judecători la gale (meciuri) oficiale sau amicale numai dacă au fost delegaţi
oficial de structura competentă.
In cazul nerespectării prezentului articol arbitrii sunt pasibili de a fi
sancţionaţi conform Regulamentului Disciplinar al F.R.Box.
Art.136. Delegările nu pot fi schimbate între arbitri fără acordul celor care
i-au delegat.
Art.137. Arbitrii judecători (judecătorii) nu-şi pot exprima preferinţa
pentru a oficia la un anumit meci, gală sau competiţie. Delegatul Tehnic sau
C.C.A după caz, stabilesc cine să oficieze având la bază anumite criterii,
motivaţii etc.
Art.138. Antrenorii, conducătorii de delegaţii, preşedinţii de cluburi,
preşedinţii de asociaţii, persoane fizice, persoane juridice şi alţi oficiali sau
neoficiali nu au dreptul de a refuza un arbitru judecător sau un judecător
precum nu au dreptul de a prefera la un anumit meci, gală, competiţie, un
anumit sau anumiţi oficiali.
Art.139. Arbitrii au obligaţia de a face deplasarea astfel încât să ajungă în
timp util la competiţia unde au fost delegaţi.
De preferat arbitrii delegaţi la o competiţie vor fi prezenţi la vizita
medicală şi cântarul oficial din prima zi.
In cazul în care acest lucru nu este posibil are obligaţia de a anunţa
Delegatul Tehnic al acelei competiţii şi a se conforma celor transmise de acesta
Art.140. Arbitrii au obligaţia de a fi prezenţi în sala unde se desfăşoară
competiţia în fiecare zi cu minim jumătate de oră înainte de ora oficială de
începere a competiţiei, sau conform programului anunţat de Delegatul Tehnic.

Art.141. In timpul deplasării la (de la) competiţiile la care sunt (au fost)
delegaţi, precum şi în localitaţile în care acestea se desfăşoară, arbitrii au
datoria de a avea o comportare demnă, civilizată, să respecte regulile de
convieţuire cetăţenească, asumându-şi totodată întreaga responsabilitate faţă de
evenimente medicale personale.
Art.142. Arbitrii care se deplasează pentru participarea la competiţii,
cursuri, simpozioane atât în ţară cât şi în alte ţări, trebuie sa aibă o ţinută
decentă şi civilizată, să dea dovadă de spirit civic, etică şi moralitate.
Art.143. Competiţiile, galele, meciurile oficiale şi amicale de box, vor fi
conduse de arbitri calificaţi activi recunoscuţi de F.R.Box şi delegaţi de
organele competente.
Art.144. Competiţia care constă într-o singură gală amicală se poate
desfăşura cu un singur arbitru judecător şi un număr minim de arbitri ajutători
(auxiliari) care să acopere toate funcţiile.
Art.145. Colegiul Central de Arbitri are dreptul ca la anumite competiţii,
gale, să stabilească alte soluţii, funcţie de importanţa meciurilor, cu privire la
asigurarea delegării arbitrilor principali şi secundari.
Art.146. La anumite competiţii amicale, în caz de forţă majoră, Delegatu
Tehnic poate exercita şi funcţia de judecător.
Art.147. Delegarea arbitrilor la competiţii precum Campionate Naţionale,
Cupa României, Turnee etc, va fi conumicată acestora cu cel puţin 7 (şapte)
zile înaintea datei de începerea competiţiei.
Face excepţie de la această regulă cazurile considerate de „forţă majoră”.
Art.148. Delegarea arbitrilor la cupe, campionate locale, precum şi la
meciuri amicale va fi comunicată cu cel puţin 3 zile înainte de disputarea
competiţiei respective.
Art.149. La competiţiile organizate de F.R. Box în colaborare cu alte
structuri sportive, instituţii etc. delegarea arbitrilor principali din rândul celor
locali se face de către Delegatul Tehnic luându-se în calcul lotul din care face
parte (în caz de forţă majoră pot fi acceptaţi arbitri judecători sau judecători din
loturile apropiate) şi propunerea preşedintelui colegiului respectiv. In caz de
neînţelegeri Delegatul Tehnic are dreptul de a stabili oficialii de pe plan local.
Arbitrii auxiliari (ajutători) cronometror, crainic, secretar, arbitrii pe

Art.150. Nici un arbitru de box din evidenţa F.R. Box nu are dreptul de a
oficia meciuri de box în altă ţară fără acordul Colegiul Central de Arbitri.
Nerespectarea acestei prevederi duce la sancţionare conform Regulamentului
Disciplinar al F.R.Box.
Art.151. In cazul neprezentării unuia sau a mai multor arbitri delegaţi la o
competiţie se va proceda astfel:
a- In cazul neprezentării unui arbitru delegat, gala se va desfăşura
obligatoriu
cu aportul celorlalţi;
b-In cazul neprezentării mai multor arbitri delegaţi, se va anunţa imediat
F.R.Box şi se va solicita completarea urgentă cu numărul necesar de arbitri şi
dacă e posibil competiţia va incepe în ziua în care a fost programată.
Dacă nu este posibilă începerea, competiţia va fi amânată pentru a doua
zi.
Art.152. Arbitrul delegat la o competiţie care între timp devine
indisponibil este obligat de a anunţa indisponibilitatea celui căruia i-a
confirmat, în maxim 4 (patru) zile.
Art.153. Delegatul Tehnic propus la o competiţie care devine indisponibi
trebuie să anunţe în cel mai scurt timp posibil indisponibilitatea, Preşedintelui
C.C.A.
Art.154. Colegiul Central de Arbitri trebuie să treacă pe lista cu delegările
dacă consideră că este necesar şi arbitrii de rezervă.
Art.155. Arbitrii delegaţi la competiţie atât în ţară cât şi peste hotarele
ţării sunt obligaţi ca pe tot timpul desfăşurării competiţiei să respecte Codul de
Conduită. (Anexa nr 1)
Art.156. Colegiul Central de Arbitri deleagă la competiţie Delegaţi
Tehnici adjuncţi când competiţia se desfăşoară pe 2 ringuri.
Art.157. Colegiul Central de Arbitri deleagă la competiţie Comisie de
Evaluare, Comisie de tragere la sorţi şi alte comisii, în raport de necesitate.
Art.158. Evaluator la competiţiile de box delegat de Colegiul Central de
Arbitri poate fi un arbitru internaţional în activitate, un arbitru internaţional car
şi-a încetat activitatea, întruneşte condiţiile şi ţine legătura cu F.R.Box.

Art.159. In cazul în care nu au fost delegaţi la competiţie Evaluatori,
Comisie de tragere la sorţi sau alte comisii, Preşedintele F.R.Box poate solicit
acest lucru Preşedintelui C.C.A.

IMBRACAMINTEA OFICIALILOR ARBITRI SI JUDECATORI
Art.160. Arbitrii şi judecătorii trebuie să poarte doar uniforma oficială
AIBA;
160.1.Arbitrii şi judecătorii de box vor fi îmbrăcaţi în pantaloni şi
ciorapi de culoare închisă (bleumarin sau negru), cămaşă albă, pantofi sau ghet
uşoare de culoare neagră (fără tocuri înalte), papion negru şi ecusonul pe care î
deţine legal;
160.2. Pe timpul desfăşurării competiţiei arbitrii şi judecătorii nu vor
purta bluze, geci etc;
160.3.Atât la masa de judecată cât şi în ring nu au voie să poarte
haine;
160.4. Pe timpul desfăşurării competiţiei arbitrii judecatori
(judecatorii) pot purta haină sau sacou de culoare închisă (neagră sau
bleumarin);
160.5. In timp ce oficiază pot purta mănuşi chirurgicale.
VIZA ANUALĂ
Art.161. Viza anuală se aplică pe carnetul de arbitru în momentul în care
fost achitată taxa anuală.
Art.162. Cuantumul sumei se hotărăşte de Adunarea Generală.
ANUL COMPETIŢIONAL
Art.163. Anul competiţional privind activitatea de desfăşurare a
competiţiilor de box este împărţit în două sezoane:
a- primul semestru perioada

01.01- 30.06;

FORMAREA LOTURILOR
Art.164. Loturile vor fi alcătuite de Colegiul Central de Arbitri care le
înainteaza Secretarului General al F.R. Box şi propuse spre validare Biroului
Federal.
Art.165. In alcătuirea loturilor, prioritari vor fi cei care îndeplinesc
următoarele condiţii:
a- sunt cunoscuţi ca arbitri judecători sau judecători foarte buni;
b- sunt recomandaţi de colegiile de unde fac parte;
c- au experienţă;
d- au un comportament decent;
e- pot fi delegaţi să oficieze ca delegat tehnic, delegat dethnic
adjunct, evaluator,membru în comisii etc;
f- pregătire profesională;
g- abilităţi de comunicare.
Art.166. După aprobarea şi validarea loturilor, în acel an, nu mai pot fi
efectuate adăugiri (modificări), cu excepţia situaţiilor când expiră suspendarea,
a fost inapt medical pe o perioadă, a revenit după o perioadă de întrerupere sau
s-a depus o contestaţie şi în urma analizării de către CCA poate fi trecut într-un
lot superior sau inferior.
Art.167. Loturile se reactualizează anual. (Anexa 2)

LOTURILE DE ARBITRI
IN RAPORT DE CATEGORII ŞI VALOARE:
Lotul National A de Elită:

Art.168. Lotul naţional A de Elită este format în general din rândul
arbitrilor AIBA, arbitrii de categoria -I- cu experienţă, cu dotări teoretice şi
practice, arbitrilor de categoria -I- candidaţi la obţinerea titlului de arbitri
internaţionali precum şi din rândul arbitrilor în retragere care ţin legătura cu

F.R. Box, pot face parte din anumite comisii, pot oficia ca delegat tehnic,
delegat tehnic adjunct, evaluatori, manageri de echipament,etc.
Din acest lot pot face parte şi arbitrii de sex feminin care au cel puţin
categoria a-II-a.

Lotul Naţional B

Art.169. Lotul Naţional B este format din rândul arbitrilor AIBA,
arbitrilor de categoria -I-, arbitrilor de categoria a-II-a candidaţi la
obţinerea categoriei -I-.
Lotul Naţional C
Art.170. Lotul Naţional C este format din rândul arbitrilor internaţionali î
retragere, arbitrilor internaţionali consideraţi de C.C.A că nu dau
randament la un nivel superior, arbitrilor de categoria - I -, a-II-a, a-III-a,
auxiliari (în general care au depăşit vârsta sau nu doresc sa arbitreze
competiţii de un nivel superior, să facă deplasări sau din alte motive) şi
arbitrii stagiari.
COMPETENŢA IN RAPORT DE CATEGORII ŞI VALOARE
Art.171. Lotul Naţional A de Elită, poate arbitra şi (sau) judeca (oficia) pe
teritoriul României orice meciuri şi competiţii de orice nivel în raport de
delegări.
Peste hotarele ţării poate oficia în raport de delegări sau invitaţii cu
respectarea art.150 din prezentul regulament.
Art.172. Lotul Naţional B, poate arbitra şi (sau) judeca (oficia) pe
teritoriul României competiţii interne sau internaţionale amicale, şi competiţii
oficiale altele decât campionatele naţionale.
Pot oficia în calitate de arbitri ajutatori (auxiliari) la orice competiţii.
Peste hotarele ţării pot oficia în raport de delegări sau invitaţii cu
respectarea
art.150 din prezentul regulament.
Art.173. Lotul Naţional C, poate arbitra şi (sau) judeca numai pe teritoriu
României, competiţii cu caracter amical şi pot oficia ca arbitri ajutători
(auxiliari) la orice competiţii.

DISPOZIŢII FINALE
Art.174. Arbitrii şi ceilalti oficiali ai competiţiei atât înainte de începerea
competiţiei în pauze cât şi după gale au obligaţia să folosească numai vestiaru
sau spaţiul care le-a fost rezervat interzicând accesul altor persoane care ar
putea facilita sau sugera favorizarea-defavorizarea unei decizii.
Art.175. Este interzisă întânlirea de orice natură cu persoane care să
creeze suspiciuni de favorizare sau defavorizarea unor decizii.
Art.176. Pe timpul desfăşurării galelor de box legitimaţiile sportivilor nu
vor fi ridicate de la masa Delegatului Tehnic, organizatorul având obligaţia de a
amenaja un spaţiu în acest sens.
Art.177. Sunt interzise orice discuţii, explicaţii sau aprecieri între oficiali
cu privire la competiţie, la desfăşurarea unor meciuri sau referitoare la decizii.
Art.178. Pe tot parcursul competiţiei arbitrul poate să-şi noteze toate
datele necesare pentru dezvoltarea cunoştinţelor proprii precum şi unele
nereguli sau abateri grave din rândul tuturor persoanelor implicate în această
activitate.
Art.179. Analizarea problemelor legate de oficiali, se va face în prima
fază de Colegiul Central de Arbitri.
Art.180. Problemele care nu intră sub competenţa C.C.A.vor fi declinate
spre soluţionare altor structuri pe care le consideră competente.
Art.181. In urma analizării unor abateri privind arbitrii/ judecătorii şi alţi
oficiali, punctele de vedere (propunerile) C.C.A. vor fi comunicate Comisiei de
Disciplină a F.R.Box.
COLEGIUL CENTRAL DE ARBITRI DE BOX DIN ROMÂNIA
PREŞEDINTE,
VASILE CITEA - ARBITRU AIBA

Secretar,

Feraru Costică-arbitru AIBA.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinta Biroului Federal al F.R
Box astăzi ……….. şi intră în vigoare de la data de ………..
( dupa 15 zile)

A N E X A Nr. 1.

CODUL DE CONDUITĂ
Federaţia Română de Box şi Colegiul Central de Arbitri vă cere prin
prezenta ca pe întreaga competiţie la care sunteţi delegaţi să respectaţi
urmatoarele reguli;
Regula 1: Nu voi primi nici un ban şi nu voi accepta nici un cadou care ar
putea fi considerat drept mită din partea cuiva, în afara celor care se primesc de
la F.R. Box (sau alte instituţii) în calitate de suveniruri oficiale.
Regula 2: Nu mă voi prezenta la competiţie sub influenţa băuturilor
alcoolice pe întreaga perioadă.
Regula 3: Nu voi încălca nici o normă de conduită socială în relaţiile
mele cu persoanele ce voi veni în contact.
Regula 4: Nu voi folosi nici un dispozitiv electronic de comunicare la
locul competiţiei.
Regula 5: Voi participa la toate reuniunile organizate pentru arbitri şi
judecători .
Regula 6: Imi voi îndeplini îndatoririle faţă de competiţie, după cum îmi
va cere Delegatul Tehnic conformându-mă regulamentului.
Regula 7: Nu mă voi asocia şi nu voi colabora cu nici o parte în vederea
încălcării oricărui regulament tehnic şi de competiţie.
Regula 8: Nu mă voi asocia şi nu voi colabora cu nici o parte în vederea
judecăţii mele şi a îndatoririlor pe care le am ca arbitru şi judecător.
Regula 9: Nu voi comenta deciziile asupra unuia sau mai multe meciuri
cu antrenorii, arbitrii, persoane din public, mass-media decât în cadrul organiza
la cererea Delegatului Tehnic.
Regula 10: Nu mă voi purta în mod nedemn pentru F.R.Box şi C.C.A.
Regula 11: Nu voi fuma în interiorul locului de competiţie.
Regula 12: Voi respecta şi nu voi încălca în nici un fel Codul de disciplin
al F.R.Box.
Accept ca orice încălcare a regulilor de mai sus să fie raportată
(comunicată) Comisiei de Disciplină, putând duce la sancţionarea mea.

A N E X A Nr.2
Lotul Naţional A (ELITA) :
ANISEI DANUT
BELLA VIOLETA
BOIDACHI ION
BOTEZ IULIAN
CUCEREANU WALDEMAR
CONERU ALEXANDRU
CLONTA SORIN
COBZAC RAMONA
CIORNIA CRISTIAN
CARAMIDA IULIAN
CROITORU VASILE
CHIRITA ELIZA
ENE MILICA
FERARU COSTICA
FULGER MIRCEA
FILIP CLAUDIU
FUGARU ION
GAVRIS ION
GHIURCA DANIEL
IANCU NICOLAE
IANCU GHEORGHE
MANTOIU GHEORGHE
MARTINIUC CONSTANTIN
MARIA IONEL
MOROVAN VASILE
MARGA MARIUS
MIRON MARIUS
MATEI TOMA
MLADEN CRISTINA
MURESAN SILVIU
MIHAI ION
NEDELCU VIOREL
ORZOI IONEL
PATRASCOIU VIOREL
POCOVNICU VALER
PATRUNJEL IONEL
PLES RADU
PANDELE IULIAN
PLOSCA VIOREL
PANTICA VASILE
SIMION GHEORGHE
SAIGO FRANCISC
TERITE GHEORGHE
TANASE ADRIAN

-BC,
-MM,
-B,
-IS,
-AB,
-BH,
-HD,
-TM,
-IS,
-DJ,
-B,
-GL,
-B,
-VN,
-AG,
-MM,
-BH,
-SM,
-MS,
-B,
-TM
- BZ,
-B,
-B,
-CJ,
-CT,
-CT,
-CT,
-HD,
-SJ,
-TM,
-PH,
-B,
-GJ,
-TM,
-TL,
-BH,
-PH,
-SJ,
-VN,
-B,
-CJ,
-MM,
-CT,

ZIDARU ADRIAN

-SB,

Lotul National B

ANTAL STEFAN
BARBU VALENTIN
BALAN MARIAN
BIHOREANU ANDREI
BIRSAN IOAN
BUSE ION
COBZARU VASILE
COCIU VICTOR
CIMPEAN MIRCEA
DUMITRU CONSTANTIN
GHERE IOAN
ISPAS ORLANDO
IVANOV LENIN
MIHAI FERNANDO
MANOLE AUREL
MISCOI DUMITRU
MACIUCA LIVIU
NAGY ARPAD
NICOLAIE IULIAN
OANCA VASILE
POP IOAN
POOR IONEL
PETREA ION
RATES RADUSFERLI CLAUDIU
SERBAN ALEXANDRU
SUSTAC CONSTANTIN
TOIA DINU
TUSINEANU IOAN
TIRNAVEAN RADU
VIRGA OVIDIU

-CJ,
-B,
-DJ,
-SB,
-BT,
-GJ,
-CT,
-SB,
-CJ
-DJ,
-SM,
-TM,
-TL,
-PH,
-B,
-SB,
-TM,
- CJ
-PH,
-CJ,
- MM
-MM,
-BR,
- B,
-BH,
-CJ
-PH,
-BH,
-AB,
-CJ,
-BH.

Lotul National C + Auxiliari
AVRAM GEORGE
BUJOR CONSTANTIN
BARNA FLORIN
BABUTAN ADRIAN DAN

- BN
-AR,
-AR,
-BN

BOBOC DUMITRU
BIRLEANU GRIGORE
CIUREA NICOLAE
CAPATINA MIHAI
DAMIAN ION
DANESCU ION
DAVID SIMONEL
DUSU FABIAN
FARCAS GHEORGHE
GIURGIUVANU NICU
HARASTRASAN MIRCEA
IANCU MARIUS
ILINA STEFAN
ICHIM MIHAI
LAZAR FLORIN
MAJER LEON
MLADEN CRISTEL
MERCEA AUREL
NICOLA MIRCEA
PRODEA TRAIAN
PARASCHIV CONSTANTIN
RUSNEAC ANDREI
RADUCU ION
SEVERIN EDUARD
SPINU TUDOR
SCUTARU NICOLAIE
STAN LIVIU
TARANU CONSTANTIN
TIRCOMNICU FLORIN
TIREAN CONSTANTIN
TURCU ION
TINEAG DUMITRU
UNGUREANU NICOLAE
UDREA MARCEL
VRINCIANU MITICA
ZAPARTAN OLIMPIU MARCEL
VIRNA LIVIU
ZIDARU ION

-BR,
-HD,
-CT,
- DJ
-CL,
-GJ,
- DJ
-TM,
- B,
-TL,
-SJ,
-B,
-B,
-VN,
-AR,
- BN
-HD,
-TM,
-DJ,
-TM,
-VN,
-MM,
-AG,
-NT,
-CT,
-VN,
- DJ
-AG,
-B,
-MM,
-BR,
-GJ,
-CT,
-VN,
-B,
- BN
-IS,
-SB.

ARBITRII BOX ROMANIA
BUCURESTI
IANCU NICOLAE
BOIDACHE ION -

AIBA
AIBA

1968 liceu
liceu, sc militara

BARBU VALENTIN I
CROITORU VASILE- AIBA
ENE MILICA AIBA
FARCAS GHEORGHE AIBA
IANCU MARIUS
?
ILINA STEFAN
I
MARTINIUC C-TIN
AIBA
MARIA IONEL AIBA
ORZOI IONEL AIBA c
PAVEL ALEXANDRU - AIBA
STAVRE LAURENTIU AIBAc
SERBAN CONSTANTIN AIBAc
VRINCIANU MITICA
I
MANOLE AUREL
II
SIMION GHEORGHE
I
IORGULESCU RADU
AIBA
CAZACU SILVIU
AIBA
TIRCOMNICU FLORIN
CONSTANTINESCU N
AIBA

1969 liceu sc militara
1953 liceu, sc militara
14.10.1945 liceu
liceu, sc militara
facultate
PLECAT
liceu
X 23.09.1957 facultate
13.08.1952 liceu
29.11.1962
liceu+ Sc Militara
liceu
plecat momentan
liceu
plecat
1952
facultate
1957 facultate
facultate

nu mai activeaza
nu mai activeaza

liceu, sc militara
PROFESIONISTI

ALBA
CUCEREANU VALDEMAR - I 25.09.1978 Liceu
TUSINEANU IOAN - I 30.04.1982 8+3 Profesionala
ARAD
BUJOR CONSTANTIN AIBAc
BARNA FLORIN
AIBAc
FUROIU IOSIF
I
LAZAR FLORIN
I
BOTA CORNEL
I

ARGES
FULGER MIRCEA
AIBA 26.01.1959 facultate Sport
DUMITRESCU GHEORGHE - I Liceu +sc.de maistri
RADULESCU DECEBAL
I facultate
TARANU CONSTANTIN
I
facultate
RADUCU ION
I

BACAU
ANISEI DAN DEJU CONSTANTIN
HRIBAN VASILE

I 17.07.1968. facultate
AIBAc nu mai activeaza
AIBAc
PLECAT

BISTRITA
AVRAM GEORGE
BABUTAN ADRIAN DAN
MAJER LEON
ZAPARTAN OLIMPIU MARCEL

II 27.04.1960 FACULTATE
II 28.06.1959 FACULTATE
II 08.13.1955 LICEU
II 23.03.1959 LICEU

BIHOR
CONERU ALEXANDRU I x 10.03.1964 liceu
FUGARU ION AIBAc 26.09. 1957 facultate
PLES RADU I 14.12.1973
x facultate
VIRGA OVIDIU
I 24.07.1959 liceu sc. maistri
SFERLI CLAUDIU
I 09.01. 1975
liceu
TOIA DINU
I 31.05 1974
facultate

BOTOSANI
BARSAN ION -

I

liceu+Sc.Maistri

BRASOV
VASILINIUC DUMITRU

AIBAc nu mai activeaza

BRAILA
STEFANESCU COSTEL
ROBITU ION
PETREA ION CARANFIL NICOLAE
DIMA FLORIN
BOBOC DUMITRU

AIBAc liceu
I
liceu
nu mai activeaza
I
facultate
I
Liceu plecat
II
nu mai activeaza
II

BUZAU
MANTOIU GHEORGHE
GHIONDOR ARPAD
DUMITRU …

AIBAc liceu
I
liceu nu mai activeaza
I
liceu nu mai activeaza

CARAS SEVERIN
CALARASI
DAMIAN ION BEBESELEA ION

AIBA
I

CLUJ
MOROVAN VASILE - AIBAc Liceu 15.05.70
SAIGO FRANCISC
AIBA
26.09.1950 FACULTATE
SERBAN ALEXANDRU
I 26.05.1945 liceu+ Sc. de antrenori.
SOAVA IULIA II
Nu mai activeaza
NAGHY ARPAD I 20.05.1967
Liceu
OANCA VASILE
I
08.04.1949
colegiu
ANTAL STEFAN
I
26.05.1956
liceu
TIRNAVEAN RADU
I
20.02.1970
Facultate
CIMPEAN MIRCEA
I
13.07. 1950 Liceu
FARCAS IOAN
PROFESIONISTI

CONSTANTA

MARGA MARIUS - AIBA 28.08.1966
facultate
MIRON MARIUS 24.08.1967 I EUBC-R liceu
MATEI TOMA
AIBA 25.03.1952
liceu
TANASE ADRIAN I 12.02.1971
liceu
UNGUREANU NICOLAE I 18.05.1961 8+3 Profesionala
CIUREA NICOLAE
COBZARU VASILE
I 29.12.1953 Liceu
DRAGNEA C-TIN
AIBAc-J
Liceu
plecat
MARIN CRINEL
STAGIAG NU ACTIVEAZA
SPINU TUDOR
II 01.11.1956 8+3 Profesionala

DAMBOVITA
PAVEL

I

facultate nu mai activeaza

DOLJ
DUMITRU CONSTANTIN - I liceu
BALAN MARIAN I 1950 liceu
CARAMIDA IULIAN - AIBAc 29.07.1970
NICOLA MIRCEA
facult
ONESCU CONSTANTIN –I Liceu
CAPATINA MIHAI
Liceul
STAN LIVIU
facult
DAVID SIMONEL
Liceul
GALATI
CHIRITA ELIZA TANASE GHEORGHE

I

Facultate
plecat

I

GIURGIU

GORJ
PATRASCOIU VIOREL - AIBA 16.10.1954 liceu
OPRITA FLORIN I
nu mai activeaza
BUSE ION
I 16.01.1968
Liceu
POPESCU STEFAN
I
nu mai activeaza
TUINEAC D-TRU
I 02.03.1958 8+3 Profesionala
DANESCU ION
II
30.10.1982 8+3 Profes.
PIRVU VIRGIL
I 02.04.1961 8+3 Profes.
HARGHITA
SIMOTA IONEL. -

II

Liceu +Sc.Militara

CLONTA DANIEL SORIN
MLADEN CRISTEL MLADEN CRISTINA BIRLEANU GRIGORE -

I
I
I

AIBAc 04.05.1963 facultate
24.12.1949 8 + 3 prof.
01.12.1979 liceu cu bac+ farmacie
11.02.1961 liceu cu bac

IALOMITA

IASI
CITEA VASILE AIBA
25.07.1963 facultate+master
CIORNIA CRISTIAN –
AIBAc
BOTEZ IULIAN I
VIZDOAGA CATALIN - AIBAc
VIRNA LIVIU I (II)
FRANGACHE ILE
I
nu mai activeaza

MARAMURES
TERITE GHEORGHE FILIP CLAUDIU RUSNEAC ANDREI
TIREAN COSMIN
BELLA PANSELUTA
POOR IONEL
COVACI CRISTINA
POP IOAN -

AIBA
Liceu +2 Sc.Militara
AIBAc
facultate
AIBAc ONORIFIC
STAG
I
facultate + master
AIBAc
I
nu mai activeaza
AIBA
19.05. 1957 facultate+

MEHEDINTI
NICARA MIHAI

I nu mai activeaza

MURES
GHIURCA DANIEL PETRU - AIBA 31.10.1967

Liceu cu bac.

NEAMT
MATACHE GHE.SEVERIN EDMOND C-TIN
sanitara

I
II

Liceu
21.05.1972 Liceu+ Sc. post liceal

OLT

PRAHOVA
PANDELE IULIAN AIBA 15.12.1971 facultate
PITU NICOLAIE AIBA 16.10.
Liceu nu mai activeaza
NEDELCU VIOREL - AIBAc 06.01.1956
Liceu
NICOLAIE IULIAN - I 22.09.1067
Liceu
MIHAI FERNANDO - I 19.09.1966 10 clase
SUSTAC CONSTANTIN - I 23.02.1960 Liceu
MOROITA VALERICA
AIBAc
Liceu + Sc Maistri nu mai activeaza
CONDRICI REMI -I Jecator, crainic, cronometror. Liceu

SALAJ
MURESAN SILVIU - AIBA 14.01.1968 Facult sport.
PLOSCA VIOREL - AIBA 23.07.1962 liceu
HARASTASAN Mircea I 16.03.1952
maistri,sc tehn antrenori I
SATU MARE
KOSA STEFAN
GAVRIS ION GHERE IOAN

AIBAc AIBAc - Liceu
AIBAc -

nu mai activeaza

SIBIU
COCIU VICTOR AIBAc ONORIFIC 01.03.1954 Liceu
ZIDARU ION I
24.10.1956
8+3 profesionale
ZIDARU ADRIAN
I 07.12.1978.
facultate
BIHOREANU ANDREI I 10.10.1983
facultate
MISCOI DUMITRU
I
18.05.1965
8+ 3profesionala.

NITA COSMIN
POP PETRU
SUCEAVA
RATES RADU

II
I

24.01.1984
06.01.1951

Facultate
Liceu

AIBA

TIMIS
MINAI ION
AIBA facultate Sport
COBZAC RAMONA - AIBA
MACIUCA LIVIU AIBAc
POCOVNICU VALER - I
IANCU GHEORGHE - AIBAc
facultate + Sc.Militara
ISPAS ORLANDO
I
facultate Sport
MERCEA AUREL
II
PRODEA TRAIAN
I
DUSU FABIAN
TELEORMAN

TULCEA
IVANOV LENIN I
Liceu cu bacal.+Sc.maistri
PATRUNJEL IOAN - AIBA 27.04.1962 Liceu cu bac+post liceala
FURTUNA …
I
Liceu cu bacalaureat plecat
GIURGIUVANU NICU I
Institutul de Marina
VALCEA
TRASCA

I

nu mai activeaza

VASLUI
VRANCEA
FERARU COSTICA- AIBA 25.12.1955. Facultatea de Ştiinţe Juridice.
PANTICA VASILE - AIBA 02.01.1965 8+3 curs ospatari+curs
legumicultura.
ICHIM MIHAI
I
17.04.1952. Liceu cu bac.
SCUTARU NICOLAE I
14.05.1960. 10+2 profesionala
UDREA MARCEL
I 18.06.1962
Liceu cu bacal.

