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Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1.

Activitatea arbitrilor de Wushu Kung-Fu are ca scop asigurarea ș i prestarea

arbitrajului la toate competițiile organizate de organele competente, în
concordanță cu regulamentele stabilite de IWUF, EWUF și cu regulamentele de
organizare a competițiilor de Wushu Kung-Fu din România.
Art. 2.

Conducerea activității arbitrilor de Wushu Kung-Fu se realizează de către
COLEGIUL ARBITRILOR.

Capitolul II. ARBITRUL DE WUSHU KUNG-FU
Art. 3.

Arbitrul de Wushu Kung-Fu este acea persoana care are aptitudinile și calificările
necesare pentru a arbitra competiții de Wushu Kung-Fu.

Art. 4.

Poate deveni arbitru de Wushu Kung-Fu orice cetățean al Româ niei care:




a împlinit 16 ani, dar nu a depăș it vârsta de 60 de ani;



desfășoară o activitate legală pe teritoriul țării;



de FRAM), în cadrul unui club sportiv afiliat la FRAM;




practică Wushu Kung-Fu de cel puțin 3 ani (certificat prin legitimația eliberată
a absolvit un curs de arbitri de Wushu Kung-Fu;
prezintă garanții morale;

are o conduită exemplară în societate ș i nu a suferit vreo condamnare cu
privare de libertate pentru fapte intenționate, antisociale,
sancțiunea a fost executată sau nu.

Art. 5.

indiferent dacă

Condițiile pentru acceptarea la cursurile de arbitri, modul de funcționare si
desfășurare, cât și programa analitică pentru pregatirea unitară a elevilor-arbitri
se stabilesc de către COLEGIUL ARBITRILOR, cu avizul FRAM.
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Art. 6.

Clasificarea arbitrilor de Wushu Kung-Fu pe plan național

a. Arbitru Național categoria I de Sanda/Sanshou, Qingda sau Taolu

b. Arbitru Național categoria II de Sanda/Sanshou, Qingda sau Taolu

c. Arbitru Național categoria III de Sanda/Sanshou, Qingda sau Taolu
Art. 7.

Arbitrii își încheie activitatea în arbitraj la împlinirea vârstei de 65 ani.

Art. 8.

Arbitrul de Wushu Kung-Fu poate avea următorul statut:

Activ - Arbitrul cu acest statut:

-

poate oficia competiții de Wushu Kung-Fu;

-

către COLEGIUL ARBITRILOR și aprobate de FRAM;

-

o dată la 2 ani;

-

trebuie să promoveze testele teoretice și practice la data și locul stabilite de
trebuie să se prezinte la stagiile de pregătire și perfecționare stabilite, cel puțin
poate aplica pentru o avansare în categorie.

*Pentru arbitrii nou-formaț i, acest statut se obține odată cu participarea la o competiție de
Wushu, în decurs de un an de la data formării și obținerii calificării de arbitru.

Inactiv - Arbitrul cu acest statut:

-

nu poate lua parte la competițiile de Wushu Kung-Fu;

-

de 2 ani consecutivi;

-

nu a participat la cursuri de pregătire și perfecționare într-o perioadă mai lungă

-

nu a oficiat competiții de Wushu într-o perioadă mai lungă de 2 ani consecutivi;

-

raportată de către Șeful Comisiei de Arbitraj al competiției respective;

-

club sportiv;

a comis, în cadrul unei competiții, o eroare severă de arbitraj, constatată și
a favorizat, în mod voit, un sportiv de la clubul de proveniență sau de la un alt
poate redobandi statutul de activ prin promovarea unui examen teoretic si

practic, în conformitate cu regulamentele actuale de arbitraj și prin
-

participarea la o competiție de Wushu;

nu poate aplica pentru o avansare în categorie.
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Art. 9.

Arbitrul de Wushu Kung-Fu își pierde calitatea de arbitru în condițiile următoare:

-

-

dupa doi ani de la data dobândirii statutului de arbitru inactiv (termen definit
la Art. 8);

pentru abateri disciplinare grave;

a comis în mod intentionat, în cadrul unei competiții de importanță majoră, o
eroare severă de arbitraj, constată și raportată de către Șeful Comisiei de

-

Arbitraj al competiției respective;
pentru

denigrare,

calomnie,

injurii

la

adresa

Colegiului

Arbitrilor,

a

imaginii

Colegiului

Arbitrilor,

departamentului Wushu Kung-Fu, Federației Române de Arte Marțiale și
-

membrilor acestora.
pentru

prejudicierea,

în

orice

fel,

departamentului Wushu Kung-Fu, Federației Române de Arte Marțiale și
-

membrilor acestora.

pentru prestarea de servicii de arbitraj la alte competiții decât cele la care a fost

convocat oficial de către Colegiul Arbitrilor, pe ramura sportivă Wushu KungFu, fără avizul, în prealabil, al Colegiului Arbitrilor.
Capitolul III. FORMARE
Art. 10.

Cursurile de formare a arbitrilor se organizează anual sau o dată la doi ani,

centralizat, cu aprobarea Departamentului Wushu Kung-Fu, prin COLEGIUL
ARBITRILOR, în funcție de necesitățile și cerințele existente ;
Art. 11.

La aceste cursuri poate participa candidatul care îndeplineste condițiile
menți onate la Art. 4.

Art. 12.

Înscrierea unui candidat la un curs de formare și perfecționare se face numai cu
acordul scris al Președintelui clubului sportiv din care face parte candidatul.

Art. 13.

Participarea la cursurile europene și internaționale de arbitraj, în vederea formării
ca arbitru european sau arbitru internațional se poate face numai de către
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persoanele care dețin calificarea de arbitru național și numai cu acordul
președintelui sau vicepreședintelui COLEGIULUI ARBITRILOR.

Capitolul IV. EXAMENUL DE OBȚINERE A CALIFICĂRII DE ARBITRU
Art. 14.
I.

Examenul de obținere a calificării de arbitru constă în :
Examen scris, teoretic

Subiectele se stabilesc de către COLEGIUL ARBITRILOR, reprezentat la examen
prin profesorul/profesorii delegat/delegați .

II.

Testul conține un set de întrebări din regulamentul de concurs în vigoare.
Examen video

a. Pentru Taolu

Proba video constă în vizionarea a 9 Taolu-uri, urmărindu-se următoarele

aspecte : În primele trei se urmăresc greșeli tehnice (de competența
arbitrilor A) ; În urmatoarele trei se urmărește evoluția în ansamblu (de
competența arbitrilor B) ; În ultimele trei se urmăresc elementele de

dificultate (Brigada de arbitri C, doar pentru Taolu modern – probele
opționale)

b. Pentru Sanda/Qinda

Proba video constă în vizionarea a 3 meciuri de Sanda/Qinda și punctarea
III.

lor corespunzatoare.

Examen practic

Candidații trebuie să execute atât tehnici de bază din Wushu Kung-Fu, cât și o

secvență înlănțuită de forme (un Taolu scurt), stabilite în prealabil de către
COLEGIUL ARBITRILOR, reprezentat la examen prin profesorul/profesorii
delegat/delegați. Pentru arbitrii de Sanda/Qinda se impune și cunoaterea
gesticii specifice arbitrului de centru.
Art. 15.

Toate probele examenului sunt obligatorii pentru obținerea calificării de Arbitru
Naț ional categoria a III-a.
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Art. 16.

Pentru fiecare probă în parte, nota maximă este 10. Nota fiecărei probe se
trunchiază la 2 zecimale și nu se rotunjește la întreg.

Art. 17.

Ponderile probelor în nota finală:
I.

II.

III.
Art. 18.

Examen scris, teoretic : 30%
Examen video : 30%

Examen practic : 40%

Pentru promovare, candidatul trebuie să obț ină minim jumatate din nota maximă

aferentă fiecărei probe a examenului, iar media totală sa fie minim 6. Media totală
se calculează ca medie ponderată între punctajul obținut la fiecare probă și
ponderea acesteia. Media nu se rotunjește.

De exemplu, dacă un candidat obține nota 6 la proba scrisă, nota 8 la proba video și
nota 9 la proba practică, media lui va fi : 6*30%+8*30%+9*40%=7,8

Capitolul V. PROMOVARE ÎN CATEGORIE
Art. 19.

Examenele pentru promovarea arbitrilor vor fi organizate centralizat de catre
Departamentul de Wushu Kung-Fu, prin COLEGIUL ARBITRILOR la stagiile pentru
promovare în categorie.

La cursurile si stagiile de pregatire si promovare în categoriile superioare pot
participa, la solicitarea acestora, toti arbitrii care au vechimea necesara în

categorie, (conform articolului 19) si îndeplinesc conditiile stipulate în prezentul
regulament.
Art. 20.

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 (în care să fi arbitrat

b.

de la categoria a II-a la categoria a I-a, dupa minim 2 ani (în care să fi arbitrat

cel puțin două competiții oficiale );
cel puțin două competi ții oficiale);
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c.

în situații excepționale (de exemplu atunci când un arbitru obține punctaj

maxim la examinare sau se remarcă în cadrul unei competiții) COLEGIUL
ARBITRILOR analizează și decide fiecare caz în parte.
Art. 21.

Examenul de promovare pentru categorie superioară este același cu cel de
obținere a calificării de arbitru, cu următoarele mențiuni:

a. pentru promovarea in categoria a II-a, media generala trebuie sa fie mai mare
sau egala cu 7,5.

b. pentru promovarea in categoria a I, media generala trebuie sa fie mai mare sau
egala cu 8,5.

Capitolul VI. DREPTURI, ÎNDATORIRI, RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI
DREPTURILE ARBITRILOR
Art. 22.

Arbitrii de Wushu Kung-Fu au următoarele drepturi :

a. să fie delegați să oficieze în compeț ii, în funcț ie de nivelul categoriei lor;

b. să primească baremul legal de arbitraj, în funcție de nivelul categoriei lor și de
contribuțiile aduse la buna desfăș urare a competiției;

c. șefii meselor de arbitri ale competiției vor beneficia de plata unei reuniuni
suplimentare;

d. să aiba acces gratuit la toate competițiile de Wushu Kung-Fu, conform
carnetului de arbitru vizat anual;

e. să participe la ședințele plenare ale arbitrilor ;

f. să ridice probleme și să-și spună părerea în cadrul ședințelor organizate în
legătura cu activitatea de arbitraj ;

g. pentru activitate deosebită să fie stimulat ;

h. are dreptul la contestație, în termen de 30 zile de la anunțarea sancțiunii
i.

primite;

să participe la activitați internațional e pe proprie cheltuială, în situația în care
dețin cel puțin categoria a II-a, dar numai cu obligația informării și aprobării
COLEGIULUI ARBITRILOR ;
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j.

poate solicita participarea la competiții interne, pe cheltuiala lor, pentru a se
perfecționa, respectând regulamentul în vigoare.

INDATORIRILE ARBITRILOR
Art. 23.

Arbitrii de Wushu Kung-Fu au următoarele îndatoriri :

a. să cunoască și să aplice întocmai regulamentul de arbitraj aprobat de IWUF,
EWUF, statutul și instrucțiunile FRAM și ale COLEGIULUI ARBITRILOR, cu privire
la respectarea ș i interpretarea acestora ;

b. să dea dovada de cinste, corectitudine, imparțialitate în acordarea deciziilor ;
c. să aibă o comportare exemplară în societate ;

d. să participe la antrenamente, ședințe de pregatire, plenare și activitățile unde a
fost desemnat;

e. să respinga orice încercare de influențare sau corupție și să sesizeze COLEGIUL
ARBITRILOR în cazul în care se petrec asemenea fapte;

f. să anunte telefonic neparticiparea la competiția la care a fost delegat, cu cel
puțin 5 zile înainte de competitie;

g. să contribuie activ la apărarea prestigiului și autorităț ii FRAM, a

Departamentului de Wushu Kung-Fu și a arbitrilor de Wushu Kung-Fu, cât ș i a
forurilor conducătoare sportive;

h. să anunțe și să obțină aprobarea Colegiului Arbitrilor pentru a presta servicii

de arbitraj la alte competiții decât cele la care a fost convocat oficial de către
Colegiul Arbitrilor, pe ramura sportivă Wushu Kung-Fu.
i.

să poarte, în mod obligatoriu, la competițiile unde este delegat să arbitreze,

uniforma de arbitru, care se compune din:
- cravată WUSHU / eșarfă WUSHU
- pantaloni negri
- sacou negru

- camasa alba

- ecuson arbitraj / insignă

*Colegiul Arbitrilor poate modifica uniforma de arbitru pentru o anumită competiție, arbitrii fiind
anunțați în timp corespunzător.

i. să achite taxa de viză anuală a FRAM, pentru dreptul de a fi delegat la competiții.
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RECOMPENSE
Art. 24.

Pentru realizările obținute în activitate pe linie de arbitraj și la contribuția adusă la
dezvoltarea Wushu Kung-Fu-ului, se pot acorda următoarele recompense :

a. Diplome sau distincții ;

b. Cupe, plachete sau fanioane ;

c. Popularizarea prin presa scrisă, radio și TV ;

d. Delegarea în comisii ș i delegatii de specialitate în tara și străinatate ;
e. Premieri în bani sau bunuri ;

f. Pentru activitate deosebită să fie delegat cu un lot de sportivi la turnee în
străinatate.

SANCȚIUNILE aplicabile arbitrilor sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare
al Comisiei de Disciplină și Etică sportivă al FRAM.

Capitolul VII. COMPONENȚĂ ȘI ATRIBUȚIILE COLEGIULUI ARBITRILOR DE WUSHU KUNGFU
Art. 25.

Sarcinile COLEGIULUI ARBITRILOR au la bază regulamentul cu toate drepturile și

îndatoririle aduse la îndeplinire, prin respectarea principiilor muncii și al
conducerii colective.
Art. 26.

COLEGIUL ARBITRILOR este format din 5 membri și are urmă toarea alcătuire :
1.

Președinte

3.

Membru

2.
4.
5.
Art. 27.

Vicepreședinte
Membru
Membru

Colegiul Arbitrilor are următoarele sarcini :
a.

Să asigure desfăș urarea tuturor competițiilor în cele mai bune condiții, prin

b.

Să asigure disciplina și o comportare exemplară la concursuri a tuturor

delegarea unui corp corespunzător de arbitri ;
arbitrilor;
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c.

Să se ocupe permanent de ridicarea nivelului teoretic și practic al arbitrilor,

d.

Să întocmeasca procese verbale ale tuturor ședințelor de colegiu;

printr-o documentare și îndrumare exemplară a corpului de arbitri;
e.

Procurarea și folosirea de înregistrari video pentru instruirea metodică a

arbitrilor;
Art. 28.

Ședințele COLEGIULUI ARBITRILOR sunt conduse de președinte, sau în lipsa, de

vicepreședinte. Colegiul se va întalni în plen ori de câte ori situația o impune. La
unele sedințe în plen, pot participa, ca invitati, și alți arbitri sau antrenori, care cer
să susțină anumite situații.
Art. 29.

Ședințele COLEGIULUI ARBITRILOR se pot desfășura și în mediu electronic, prin
email sau conferință online, deciziile luate în acest fel fiind valide.

Art. 30.

COLEGIUL ARBITRILOR are următoarele atribuții:
a.

Organizează ș i coordoneaza întreaga activitate a arbitrilor de Wushu Kung-Fu;

c.

Ține evidența tuturor arbitrilor în registre;

b.
d.

Dezbate și adoptă planul de perspectivă al activităț ii de arbitraj;

Colaboreaza cu ceilalți colegi și comisii ale departamentului de Wushu Kung-

FU în problemele privind activitatea si dezvoltarea Wushu Kung-Fu-ului;
e.

Elaboreaza normele de organizare și funcționare a cursurilor de arbitri în

f.

Organizeaza cursuri, schimburi de experiență, consfătuiri în vederea

g.

Centralizează și gestionează înscrierile la competițiile interne de Wushu Kung-

h.

Elaborează rezultatele oficiale ale competițiilor;

teritoriu, a programei analitice, a planurilor tematice și a altor materiale didactice;
generalizarii experienței pozitive;
Fu;
i.

Deleagă arbitrii la competiț iile interne, în funcție de nivelul competiției și al

clasificării arbitrilor;
j.

Elaboreaza și propune spre aprobare Biroului Federal FRAM proiectul pentru

"Regulamentul de organizare, functionare si desfasurare a activitatii arbitrilor de
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Wushu Kung-Fu", precum și eventuale modificări, în funcție de necesitățile
îmbunatățirii activității de arbitraj;
k.

Nominalizează și propune lista cu arbitrii care au fost selecționați pentru a

participa la examenul de obținere a licenței de arbitru european și/sau
internațional;
Art. 31.

Munca membrilor COLEGIULUI ARBITRILOR este colectivă, iar responsabilitatea
este personală.

Art. 32.

COLEGIUL ARBITRILOR își desfășoara activitatea în prezența a cel puțin 3/5
membri și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor.

Art. 33.

COLEGIUL ARBITRILOR este format din 5 membri. Presedintele COLEGIULUI
ARBITRILOR propune membrii colegiului.

Art. 34.

Lotul de arbitri delegați pentru competiț iile de Wushu Kung-Fu este format din
minim 6 arbitri pentru fiecare suprafață de Taolu și minim 6 arbitri pentru fiecare
suprafață de Sanda/Qinda.

Art. 35.

Arbitrii desemnați să participe la cântarul oficial verifică autenticitatea
documentelor : viza medicală, viza anuală, buletin/carte de identitate (certificat de
naștere, pașaport), întocmind proces-verbal.

Art. 36.

Președintele sau vice președintele colegiului se va prezenta la ședința tehnică
pentru a face comunicări privind regulamentul de arbitraj.

Art. 37.

Arbitrii care oficiază la competiții internațional e au obligația să înștiinț eze verbal
și în scris COLEGIUL ARBITRILOR despre noutăț ile apărute în aplicarea

regulamentului de arbitraj și prelucrate la stagiile și competițiile la care au
participat, în vederea aplicării acestora la campionatele interne.
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Art. 38.

Situatiile neprevăzute în regulament, care apar în timpul desfășurării unei

competiții vor fi rezolvate, după caz, de către membrii COLEGIULUI ARBITRILOR,
directorul de concurs, observatorul federal, întruniți ad-hoc la fața locului.
Art. 39.

Prezentul regulament a fost aprobat în sedința Biroului Federal FRAM din și intră
în vigoare la data de 14 februarie 2015.

Art. 40.

La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă regulamentul
anterior.

Art. 41.

Orice completări sau modificări la prezentul regulament, care duc la îmbunătățirea

sau perfecționarea activității de arbitraj, se aprobă de către Biroul Federal FRAM,
la propunerea COLEGIULUI ARBITRILOR.

COMPONENTA COLEGIULUI ARBITRILOR DE WUSHU KUNG-FU DIN ROMANIA :
1. Președinte – Claudiu CALMUSCHI

2. Vicepreședinte – Sonia GRINDEANU

3. Membru – Marilena CONSTANTINESCU
4. Membru – Carmen OBEANU

5. Membru – Cristina CAFELUȚE
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