
 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE WUSHU KUNGFU 
C.I.F.: 40308876, Tel: (+40) 722 319 693 

E-mail: wushukungfu.ro@gmail.com, Website: www.wushu.ro 
 

 
REGULAMENT DE ACORDARE TITLURI ȘI CLASIFICĂRI SPORTIVE 

   
Art.1. Pentru rezultate deosebite obținute de sportivii români în competițiile naționale și 
internationale oficiale, Ministerul Tineretului și Sportului acordă acestora, precum și antrenorilor 
care i-au pregătit, titlurile de Maestru Emerit al Sportului, Maestru al Sportului, respectiv de 
Antrenor Emerit. 
In conformitate cu Ordinul nr.1072/2016, aceste titluri se acordă de către Ministerul Tineretului și 
Sportului, la propunerea federațiilor sportive naționale. 
Comitetul Director al Federației Române de Wushu Kungfu, evaluează și aprobă cererile structurilor 
sportive afiliate la FRWK pentru sportivii, respectiv antrenorii care solicită acordarea acestor titluri. 

 
 Art.2. Titlul de MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI se acordă sportivilor români care au obţinut unul 
din următoarele rezultate în competițiile oficiale de seniori: 

- locul I  la campionatele mondiale; 
- 2 locuri II - III la campionatele mondiale; 
- 1 loc I la campionatele europene şi 1 loc II – III  la campionatele mondiale; 
- 1 loc I și un loc II la campionatele europene; 
- 3 locuri II – III la campionatele europene; 
 

Art.3. Titlul de MAESTRU AL SPORTULUI: se acordă sportivilor români care au obţinut unul din 
următoarele rezultate în competițiile oficiale de seniori: 

- 1 loc I la campionatele europene; 
- 1 loc II – III la campionatele mondiale; 
- 2 locuri II - III la campionatele europene; 
 

Art.4. Titlul de ANTRENOR EMERIT se acordă antrenorilor care au selecționat, pregătit și promovat 
in loturile reprezentative sau care au pregătit direct in cadrul cluburilor sau loturilor reprezentative 
sportivi care au obținut unul dintre urmatoarele rezultate: 

- 3 locuri I - III la campionatele mondiale; 
- 4 locuri I – III  la campionatele europene de seniori; 

 
Art.5. Titlul de Antrenor Emerit poate fi acordat prin excepție, după pensionare, antrenorilor care 
au desfășurat o indelungată activitate practică în specialitate, au promovat in eșaloanele superioare 
de performanță sportivi cu rezultate de excepție pe plan international (campionate mondiale, 
campionate europene) și/sau au contribuit la promovarea pe plan național a ramurii de sport. 
 
Art.6. Titlurile de Maestru Emerit al Sportului, Antrenor Emerit și Maestru al Sportului se acordă 
prin ordin al ministrului tineretului și sportului. 
 
Art.7. Titlurile de Maestru Emerit al Sportului, Maestru al Sportului sau, după caz, Antrenor Emerit 
se revocă de drept de către Ministerul Tineretului și Sportului, în cazul anulării de către organismul 
internațional competent, din orice cauză, a rezultatului sau rezultatelor în considerarea 
căruia/cărora sportivului i s-a acordat titlul. 
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Art.8. Titlurile de Maestru Emerit al Sportului, Maestru al Sportului și Antrenor Emerit se pot 
retrage, la sesizarea federației, de către Ministerul Tineretului și Sportului în cazul în care 
persoanele care le dețin se află în una dintre următoarele situații: 

- au fost sancționate cu excludere din viața sportivă; 
- au săvârșit, cu vinovăție, abateri grave de la normele de etică sportivă sau a altor fapte 

prevăzute în statutul sau regulamentele FRWK. 
 

Art.9. Solicitarea de acordare a Titlurilor de Maestru Emerit al Sportului, Maestru al Sportului sau, 
după caz, Antrenor Emerit se va face în scris, de către sportiv sau antrenor, cu acordul și 
recomandarea structurii sportive la care activează, pe formularul anexat; formularul, la care se 
atașează 2 fotografii, va fi transmis de către structura sportivă la secretariatul federației.  
Comitetul Director al FRWK analizează solicitarea, evaluează atât performanțele sportive, cât și 
conduita morală și poate aproba solicitarea de acordarea titlului de către Ministerul Tineretului și 
Sportului.  
 
Art. 10. Categorii de clasificare sportivă: pot fi acordate sportivilor care fac parte din evidențele 
Federatiei Române de Wushu Kungfu și care îndeplinesc criteriile impuse pentru categoria de 
clasificare sportivă solicitată.  
Cererea de acordare se va face în scris, de către structura sportivă la care sportivul activează, pe 
formularul atașat.  
Comitetul Director este cel care aprobă acordarea categoriilor de clasificare sportivă.  
Categoriile de clasificare sportivă precum si criteriile de obținere sunt: 
10.1. Categoria I: 

- clasarea pe locurile IV - VI la Campionatele Mondiale sau  III-VI la Campionate Europene de 
seniori; 

- clasarea pe locurile I - VI la Cupe Mondiale sau Cupe Europene – seniori, tineret, juniori 
(peste 14 ani); 

- clasarea pe locurile I - VI la Campionatele Mondiale sau Europene de tineret sau juniori; 
- clasarea pe locul I  la Campionatele nationale – seniori, tineret, juniori mari; 

10.2. Categoria a II a: 
- clasarea pe locurile II– III la Campionatele nationale – seniori, tineret, juniori mari; 
- clasarea pe locul I  la Campionatele nationale – cadeţi; 

10.3.Categoria a-III-a: 
- clasarea pe locurile II – III la Campionatele naționale – cadeţi; 
 

Anexe: anexa 1 – cerere acordare titluri sau clasificări sportive; 
 
Regulamentul a fost aprobat în ședința Comitetului Director FRWK din 31.01.2019.  
 


