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REGULAMENT 
De desfasurare a activitatii arbitrilor de badminton din Romania 

 

- Colegiul Central al Arbitrilor (CCA) - 
              

 

Capitolul I: Dispozitii generale 

 

1. Denumirea de arbitru de badminton se refera la:  

  - arbitru ("Umpire" din engleza sau "Arbitre" din franceza"), 

  - arbitru principal (echivalentul termenului "Referee" din engleza sau "Juge-Arbitre" din     

    franceza"), 

 

2. Activitatea arbitrilor de badminton din Romania are ca scop conducerea si controlul 

desfasurarii jocurilor cuprinse in Calendarul competitional al Federatiei Romane de Badminton 

(FRB) in concordanta cu reglementarile stabilite de Federatia Europeana de Badminton (BE - 

Badminton Europe) si Federatia Mondiala de Badminton (BWF- Badminton World Federation). 

Acest scop se realizeaza in colaborare cu organizatorul fiecarui concurs si cu FRB, fiecare parte 

avand atributii distincte. 

 

3. Conducerea activitatii arbitrilor de badminton este realizata de Colegiul Central al Arbitrilor  

    (CCA).  

4. Persoana care reprezinta CCA in cadrul FRB, este presedintele CCA. 

 

5. CCA se afla sub controlul Biroului Federal al FRB, privind corectitudinea hotararilor luate 

fata de prezentul regulament si de reglementarile internationale. 

 

6. Totalitatea arbitrilor de badminton activi, legitimati la FR Badmiton, constituie Corpul de 

Arbitri (CA). 

 

Capitolul II: Arbitrul 
 

1. Arbitrul este acea persoana oficiala care are calificarea si aptitudinile necesare conducerii 

jocului de badminton in conditiile prezentului regulament.  

Arbitrul va purta uniforma indicata in reglementarile internationale sau de organizatorii 

concursului pe care il arbitreaza. 

 

2. Se stabilesc urmatoarele categorii de arbitri: 

- categoria a III-a: pot arbitra la concursuri municipale si din calendarul FRB la care sunt 

delegati de CCA, acceptati de FR Badminton si organizatorii concursurilor, la categoriile de 

varsta U9 si U11, plus U13 pana la semifinale;  

- categoria a II-a: pot arbitra la concursuri municipale si din calendarul FRB la care sunt 

delegati de CCA si acceptati de FR Badminton si organizatorii concursurilor, la categoriile de 

varsta U9, U11, U13 iar la U15 si U17 pana la semifinale;  
 
- categoria a I-a: pot arbitra la concursuri municipale si din calendarul FRB la care sunt 

delegati de CCA, acceptati de FR Badminton si organizatorii concursurilor, la categoriile de 
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varsta U9, U11, U13, U15 si U17 iar la U19 – Seniori pana la semifinale; 
 
- categoria National: pot arbitra in orice concurs din calendarul FRB plus concursurile 

internationale la care sunt delegati de CCA si acceptati de FR Badminton si organizatorii 

concursurilor; 
 
- categoria International: (cu 4 grade: BE Accredited, BE Certificated, BWF Accredited, 

BWF Certificated): pot arbitra in orice concurs din calendarul FRB, plus concursurile 

internationale la care sunt delegati de CCA, si acceptati de FR Badminton si organizatorii 

concursurilor. 

Aceasta categorie este recunoscuta de CCA si FRB dar acordata de BE sau BWF.  

 

3. Calitatea de arbitru si categoria curenta sunt mentionate in carnetul de arbitru. Acest carnet 

este emis si vizat de FRB si semnat de presedintele in functie al CCA. In carnet se mentioneaza 

data cand a fost obtinuta ultima categorie. 

 

4. Conform Regulilor badmintonului, in timpul unui meci arbitrul poate avea si rolul de arbitru 

la serviciu ("Service Judge" din engleza sau "Juge de Service" din franceza) sau de arbitru la 

linie ("Line Judge" din engleza sau "Juge de Ligne" din franceza). 

 

5. Un arbitru este considerat activ daca arbitreaza cel putin 16 meciuri pe an, in tara sau la 

competitiiile internationale din calendarul BE sau BWF, excluzand arbitrajul la linie dar CCA 

decide intrarea in inactivitate a arbitrului respectiv. 

Daca un arbitru a fost inactiv 1 an, se va afla intr-o perioada de reimprospatare de 6 luni. Daca 

in acest rastimp arbitreaza cel putin 10 meciuri (excluzand arbitrajul la linie), la sfarsitul 

perioadei va fi evaluat de CCA pentru a fi considerat activ. Daca nu realizeaza acest lucru, 

perioada de reimprospatare se prelungeste pana la sfarsitul anului, rastimp in care arbitrul 

trebuie sa arbitreze cel putin 18 meciuri (excluzand arbitrajul la linie) dupa care va fi evaluat de 

CCA. 

Daca un arbitru a fost inactiv mai mult de 2 ani, se va afla intr-o perioada de reimprospatare de 

1 an. Daca in acest rastimp arbitreaza cel putin 20 meciuri (excluzand arbitrajul la linie), la 

sfarsitul perioadei va fi evaluat de CCA pentru a fi considerat activ. 

 

6. Examenele pentru obtinerea unei categorii de arbitru se vor sustine dupa necesitati. Acestea 

au ca scop testarea gradului in care candidatii stapanesc regulile badmintonului. 

Candidatul va depune documentele necesare cu cel putin 7 zile inainte de examen. 

Examenele sunt organizate de CCA  

 

7. Poate deveni arbitru de categoria a III-a, orice cetatean roman care indeplineste urmatoarele 

conditii: 

- are 18 ani impliniti 

- nu are cazier 

- este apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- prezinta garantii morale (candidatul trebuie sa fie recomandat de un arbitru activ) 

- prezinta o cerere de inscriere 

- urmeaza si promoveaza cursul teoretic de formare a arbitrilor 

- promoveaza examenul practic 

 

8. Pentru a promova la categoria a II-a, arbitrul trebuie sa indeplineste urmatoarele conditii: 

- sa fie arbitru activ de categoria a III a 

- sa fie apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- sa fi arbitrat cel putin 24 de meciuri pe an, in ultimii 2 ani, excluzand arbitrajul la linie 
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- sa prezinte copii dupa raportul de activitate in ultimii 2 ani 

- sa nu fi savarsit abateri in ultimii 2 ani 

- sa prezinte o cerere de inscriere 

- sa promoveze examenul practic 

 

9. Pentru a promova la categoria a I-a, arbitrul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:  

- sa fie arbitru activ de categoria a II a 

- sa fie apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- sa fi arbitrat cel putin 24 de meciuri pe an, in ultimii 2 ani, excluzand arbitrajul la linie 

- sa prezinte copii dupa raportul de activitate in ultimii 2 ani 

- sa nu fi savarsit abateri in ultimii 2 ani 

- sa prezinte la CCA o cerere de inscriere 

- sa promoveze examenul practic 

 

10. Pentru a promova la categoria National, arbitrul trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: 

- sa fie arbitru activ de categoria a I a 

- sa stapaneasca vocabularul de badminton in limba engleza 

- sa fie apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- sa fi arbitrat cel putin 24 de meciuri pe an (din care, cel putin 10 meciuri in limba engleza), in   

  ultimii 2 ani, excluzand arbitrajul la linie 

- sa prezinte copii dupa raportul de activitate in ultimii 2 ani 

- sa nu fi savarsit abateri in ultimii 2 ani 

- sa prezinte la CCA o cerere de inscriere 

- sa promoveze examenul practic 

 

11. Pentru a fi delegat de FR Badminton (la propunerea CCA) la curs sau la examen pentru 

gradul 1 International - BEC Accredited, arbitrul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- sa fie arbitru activ de categoria National de cel putin 2 ani 

- sa arbitreze la cel putin o competitie internationala pe an, in afara tarii, in ultimii 2 ani 

- sa stapaneasca vocabularul de badminton in limba engleza 

- sa fie apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- sa prezinte copii dupa raportul de activitate in ultimii 2 ani 

- sa nu fi savarsit abateri in ultimii 2 ani 

- sa prezinte la CCA o cerere de inscriere 

 

12. Pentru a fi delegat de FR Badminton (la propunerea CCA) la curs sau la examen pentru 

gradul 2 International - BEC Certificated, arbitrul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- sa fie arbitru activ de categoria 1 International  

- sa indeplineasca cerintele solicitate de BEC  

- sa stapaneasca vocabularul de badminton in limba engleza 

- sa fie apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- sa prezinte copii dupa raportul de activitate in ultimii 2 ani 

- sa nu fi savarsit abateri in ultimii 2 ani 

- sa prezinte la CCA o cerere de inscriere 

 

13. Pentru a fi delegat de FR Badminton (la propunerea CCA) la curs sau la examen pentru 

gradul 3 International - BWF Accredited, arbitrul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- sa fie arbitru activ de categoria 2 International  

- sa indeplineasca cerintele solicitate de BWF  

- sa stapaneasca vocabularul de badminton in limba engleza 
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- sa fie apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- sa prezinte copii dupa raportul de activitate in ultimii 2 ani 

- sa nu fi savarsit abateri in ultimii 2 ani 

- sa prezinte la CCA o cerere de inscriere 

 

14. Pentru a fi delegat de FR Badminton (la propunerea CCA) la curs sau la examen pentru 

gradul 4 International - BWF Certificated, arbitrul trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: 

- sa fie arbitru activ de categoria 3 International  

- sa indeplineasca cerintele solicitate de BWF  

- sa stapaneasca vocabularul de badminton in limba engleza 

- sa fie apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- sa prezinte copii dupa raportul de activitate in ultimii 2 ani 

- sa nu fi savarsit abateri in ultimii 2 ani 

- sa prezinte la CCA o cerere de inscriere 

 

15. La examinarea cursantilor se urmaresc urmatoarele aspecte: 

- terminologie 

- cronometrare 

- gestionarea foii de scor 

- prezenta (imbracaminte, puterea vocii si tonalitatea, comunicarea cu jucatorii, limba engleza) 

- inainte de meci (sosirea pe teren, intampinarea jucatorilor, tragerea la sorti, verificarea  

  fileului, a terenului, a cosurilor, gestionarea timpului de incalzire, contactul cu arbitrul la   

  serviciu, pozitia arbitrilor la linie) 

- gestionarea terenului (relatia cu arbitrul la serviciu si cu arbitrii la linie, controlul jucatorilor,  

  controlul antrenorilor, comunicarea, controlul scorului afisat, gestionarea intreruperilor) 

- deciziile (promptitudine) 

- mediul inconjurator (influenta publicului) 

- gestionarea continuitatii jocului (jucatorii, cosurile) 

- incheierea meciului (controlul jucatorilor, anuntul, contactul cu arbitrul la serviciu si cei la  

  linie, iesirea de pe teren) 

- organizare (respectarea orarului, relatia cu organizatorii, contactul cu arbitrul principal,  

  sedinta arbitrilor) 

 

Capitolul III: Arbitrul principal 
 

1. Arbitrul principal (AP) este arbitrul care are calificarea si aptitudinile necesare asigurarii 

cadrului regulamentar pentru desfasurarea meciurilor de badminton intr-o competitie, in 

conditiile prezentului regulament.  

El trebuie sa posede cunostinte largi si precise astfel incat orice participant la competitie 

(organizator, jucator, antrenor, arbitru s.a.) sa poata sa i se adreseze in caz de nevoie, in 

chestiuni legate de regulament. 

AP trebuie sa fie un administrator cu experienta, trebuie sa stie sa ia initiativa si sa fie clar, 

precis si ferm. 

AP va purta uniforma indicata in reglementarile internationale sau de organizatorii concursului 

pe care il arbitreaza. 

 

2. Se stabilesc urmatoarele categorii de AP: 

-  categoria Stagiar: pentru concursuri municipale si din calendarul FRB, la categoriile de  

   varsta U9 si U11 

-  categoria National: pentru orice concurs din calendarul FRB 
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-  categoria International: pentru orice concurs din calendarul FRB, plus concursurile    

    internationale la care sunt delegati de CCA, BE sau BWF. 

Aceasta categorie este recunoscuta de CCA si FRB dar acordata de BE sau BWF.  

 

3. Calitatea de AP si categoria curenta sunt mentionate in carnetul de arbitru. Carnetul este emis 

si vizat de FRB si semnat de presedintele in functie al CCA. 

In carnet se mentioneaza data cand a fost obtinuta ultima categorie. 

 

4. Functiile si responsabilitatile AP: 

- conduce si supravegheaza desfasurarea intregii competitii 

- supravegheaza tragerea la sorti si verifica corectitudinea intocmirii tablourilor de joc 

- poate efectua tragerea la sorti daca nu a fost desemnata o persoana pentru acest lucru 

-la sedinta tehnica premergatoare inceperii competitiei, se consulta cu organizatorul competitiei   

  si cu antrenorii sportivilor si decide ordinea meciurilor si derularea competitiei 

- impreuna cu adjunctul sau, (numit de la inceputul competitiei), coordoneaza activitatea     

  arbitrilor in competitie 

AP este singura persoana care poate decide inlocuirea unui arbitru (fie el arbitru, arbitru la 

serviciu sau arbitru la linie). 

- controleaza permanent derularea meciurilor si respectarea programului 

- aproba spatiile de joc d.p.d.v. tehnic (inaltimea salii, suprafata de joc, culoarea fundalului sau   

  peretilor, iluminatul de zi si de noapte, s.a.) 

- se asigura ca exista un numar suficient de arbitri 

- are decizia finala in orice problema legata de reguli si reglementari invocata de orice sportiv   

  sau echipa, participanti la competitie 

- impreuna cu adjunctul sau, organizeaza sedinta informativa cu arbitrii participanti la 

competitie, vizand: particularitatile salii, mingile utilizate, orarul, timpul de incalzire, 

intreruperi, anunturi, accidentari, continuitatea jocului, imbracamintea si reclamele, aspecte de 

arbitraj, programarea arbitrilor, s.a. 

- asigura sportivilor un interval de timp regulamentar intre 2 meciuri succesive 

- verifica existenta unui stoc suficient de mingi cu viteze adaptate conditiilor climatice locale 

- cu ajutorul unor sportivi selectionati, realizeaza testarea regulata a mingilor si decide tipul 

folosit in competitia respectiva 

- verifica in mod regulat, temperatura (eventual si umiditatea) in sala 

- verifica existenta permanenta in sala a unui cadru medical  

- vegheaza la respectarea reglementarilor de catre toti participantii 

- valideaza rezultatele oficiale ale competitiei si le transmite Secretarului General al FR 

Badminton in maxim 3 zile dupa incheierea competitiei 

- intocmeste un raport complet asupra desfasurarii competitiei 

- realizeaza impartirea sarcinilor cu adjunctul sau 

- se asigura ca toti participantii sunt tratati egal si impartial 

- este permanent prezent in sala (pentru pauze scurte este inlocuit de adjunct, numit la inceputul 

competitiei) 

- impreuna cu adjunctul sau, organizeaza programul de antrenament al sportivilor 

- se asigura ca sportivii au conditii adecvate de joc si in siguranta 

 

 

5. Un AP este considerat activ daca conduce cel putin 1 competitie pe an si arbitreaza cel putin 

10 meciuri pe an (excluzand arbitrajul la serviciu sau la linie) dar CCA decide intrarea in 

inactivitate a AP respectiv. 

Daca un AP a fost inactiv 1 an sau mai mult, se va afla intr-o perioada de reimprospatare de 1 

an. Daca in acest rastimp conduce cel putin 2 competitii si arbitreaza cel putin 16 meciuri 
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(excluzand arbitrajul la serviciu sau la linie), la sfarsitul perioadei va fi evaluat de CCA pentru 

a fi considerat activ. 

 

6. Examenele pentru obtinerea unei categorii de AP se vor sustine dupa necesitati dar nu mai 

devreme de 1 an de la cel precedent. 

Acestea au ca scop testarea gradului in care candidatii stapanesc regulile si reglementarile din 

badminton. 

Candidatul va depune documentele necesare cu cel putin 7 zile inainte de examen. 

Examenele sunt organizate de CCA cu supervizarea Secretarului General al FR Badminton 

 

7. Poate deveni AP de categoria Stagiar, orice arbitru activ roman de categoria a I-a sau mai  

  mare, care indeplineste urmatoarele conditii: 

- este apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- prezinta o cerere de inscriere 

- este aprobat de CCA 

- urmeaza si promoveaza cursul teoretic de formare a AP 

- promoveaza examenul practic 

 

8. Pentru a promova la categoria National, un AP trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- sa fie arbitru activ de categoria National 

- sa fi condus cel putin 4 competitii, in ultimii 2 ani si sa fi arbitrat cel putin 12 meciuri pe an,  

  in ultimii 2 ani (excluzand arbitrajul la linie) 

- sa prezinte copii dupa raportul de activitate in ultimii 2 ani 

- sa nu fi savarsit abateri in ultimii 2 ani 

- sa fie apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- sa prezinte la CCA o cerere de inscriere 

- sa promoveze examenul practic 

 

9. Pentru a fi delegat de FR Badminton (la propunerea CCA) la examen pentru categoria  

    International, un AP trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- sa fie AP activ de categoria National de mai mult de 2 ani 

- sa stapaneasca limba engleza si vocabularul de badminton in limba engleza  

- sa fi condus cel putin 1 competitie pe an in limba romana in ultimii 2 ani si sa fi arbitrat cel  

  putin 10 meciuri pe an in limba engleza, in ultimii 2 ani (excluzand arbitrajul la linie) 

- sa prezinte copii dupa raportul de activitate in ultimii 2 ani 

- sa nu fi savarsit abateri in ultimii 2 ani 

- sa fie apt fizic si psihic (se atesta prin declaratie pe propria raspundere) 

- sa prezinte la CCA o cerere de inscriere 

 

Capitolul IV:  Atributiile CCA 

 

1. CCA are urmatoarele atributii generale: 

a) asigura traducerea actualizata, in limba romana, a reglementarilor BE si BWF in arbitraj  

  (Laws of Badminton & Regulations), de exemplu:  

- Regulile badmintonului (Laws of Badminton), 

- Recomandari pentru arbitrii de badminton (Recommendations to Technical Officials) 

- Vocabularul folosit in arbitraj 

- Codul de conduita pentru antrenori si conducatori de lot sportiv (Code of Conduct for  

  Coaches and Team Officials) 

- Codul de conduita al jucatorului (Players' Code of Conduct) 

- Reguli generale in desfasurarea competitiilor (General Competition Regulations) 
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- Incalcari ale regulamentelor si penalizari (Offences and Penalties) 

b) urmareste aplicarea practica a reglementarilor de arbitraj  

c) urmareste activitatea arbitrilor de badminton (AB) 

d) deleaga arbitrul principal la toate concursurile din Calendarul competitional al FRB 

e) deleaga arbitri la solicitarea organizatorului unui concurs din Calendarul competitional al 

FRB 

f) organizeaza cursuri de arbitraj pentru persoanele care doresc sa devina AB sau pentru AB 

care doresc sa promoveze sau sa se perfectioneze 

h) numeste Comisia de examinare, formata din 2 arbitri, pentru examenele de AB 

i) aproba promovarea, retrogradarea sau excluderea unor AB. 

j) pastreaza evidenta AB din intreaga tara. 

k) alcatuieste o lista a AB de categoria National care au dreptul de a participa la competitii 

internationale si propune delegatiile in mod corespunzator 

l) alcatuieste o lista a AB de categoriile National sau International, care au dreptul de a 

participa la examene de promovare internationala si face propunerile Biroului Federal care 

aproba. 

Nominalizarile vor fi facute de CCA in functie de:  

- activitatea desfasurata de arbitrul care urmeaza sa fie delegat; 

- gradul de implicare in activitatea interna si externa; 

- numarul de nominalizari si participari anterioare la cursurile si/sau examenele la   

  competitiile internatioanale; 

- aportul adus la dezvoltarea badmintonului romanesc. 

m) intocmeste norme de clasificare si promovare pentru AB. 

n) analizeaza orice propunere sau sesizare in materie de arbitraj 

o) colaboreza cu colegiile si comisiile centrale ale FRB, in probleme privind activitatea de 

badminton. 

p) cu aprobarea BF ia masuri care nu sunt prevazute in prezentul regulament, care sa asigure 

bunul mers al activitatii CA 

q) poate dezbate un plan de perspectiva al arbitrajului si sa-l aduca la cunostinta celor interesati. 

r) urmareste comportarea AB din punct de vedere moral 

s) alte atributii necesare pentru bunul mers al activitatii CCA 

 

2. Corespondenta specifica intre CCA si FRB se va face in scris sau prin e-mail. 

 

Capitolul V: Componenta CCA 
1. CCA este format din 3 (sau 5) arbitri din CA, astfel: presedinte, secretar, 1 membru (sau 3 

membri). 

2. Presedintele este numit de catre Biroul Federal al Federatiei Romane de Badminton 

 

3. Dupa ce a fost numit, presedintele propune componenta CCA, iar Biroul Federal aproba. 

 

4. Secretarul CCA intocmeste procesele verbale ale sedintelor si le transmite FRB. 

Procesele verbale se pastreaza intr-un dosar impreuna cu corespondenta specifica a colegiului. 

 

5. Sedintele CCA sunt conduse de presedinte si au loc ori de cate ori este necesar. Daca 

presedintele este indisponibil, poate delega secretarul CCA sa conduca sedintele. 

CCA delibereaza statutar numai in prezenta a 2 persoane (daca CCA are 3 arbitri) sau a 3 

persoane (daca CCA are 5 arbitri). 

Sedintele CCA nu sunt publice. 

 

6. Hotararile CCA se iau prin vot deschis, cu majoritate simpla din totalul arbitrilor CCA. 
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Secretarul General al FR Badminton este invitat la aceste sedinte cu minim 5 zile inainte si se 

comunica FR Badminton in termen de 1 zi. 

Hotararile CCA pot fi contestate ierarhic de orice arbitru din CA, astfel: 

- intai la CCA, in termen de 3 zile de la informarea hotararilor. 

- apoi la BF, in termen de 7 zile de la primirea raspunsului de la CCA. Pentru discutarea unei 

astfel de contestatii, BF trebuie sa ceara CCA un raspuns scris privind situatia in cauza. 

Hotararile CCA pot fi contestate de BF. 

Daca BF nu ajunge la un acord cu CCA in privinta unei contestatii, situatia se va rezolva la 

Comisia de Apel a FRB. 

 

Capitolul VI: Drepturi, indatoriri, recompense 

1. Arbitrii de badminton (AB) au urmatoarele drepturi: 

- sa fie delegati la competitii pentru a arbitra, atat in tara cat si la competitiile international,  

  delegarea se face exclusiv de catre FR Badminton, la propunerea CCA. 

- sa primeasca baremul legal de arbitraj, respectand legile in vigoare. 

- sa primeasca materiale necesare desfasurarii activitatii. 

- sa participe la examenele de promovare in categoric. 

- sa fie recompensati pentru activitate deosebita. 

 

2. AB au urmatoarele obligatii: 

- sa respecte Regulamentul CCA 

- sa cunoasca si sa aplice reglementarile cu care lucreaza 

- sa trimita la CCA, pana la 31 decembrie, Raportul de activitate pe anul in curs, cuprinzand  

  meciurile si competitiile arbitrate 

- sa participe cand este solicitat la activitatile organizate de CCA 

- sa poarte imbracaminte regulamentara in timpul activitatii 

- sa-si anunte indisponibilitatea cu cel putin 3 zile inainte de inceperea competitiei la care a fost  

  delegat sa arbitreze. 

- sa contribuie activ la apararea prestigiului si autoritatii AB. 

- sa dovedeasca impartialitate si corectitudine in conducerea competitiilor si a jocurilor si sa  

  aiba o comportare exemplara la competitii. 

- sa nu faca declaratii in presa, la radio sau la televiziune in legatura cu arbitrajul prestat de  

  colegii sai. 

 

3. Pentru realizari deosebite in activitatea de arbitraj, CCA poate propune BF urmatoarele  

  recompense ce se pot acorda AB: 

- premii in bani sau obiecte. 

- diplome, distinctii, cupe sau plachete.  

- titlul de cel mai bun arbitru al anului 

- alte recompense 

 

Capitolul VII: Disciplina arbitrilor de badminton 

1. Activitatea AB inceteaza in urmatorele cazuri: 

- demisie; 

- excludere pentru incalcari grave ale statutului si regulamentelor FRB; 

- cauze naturale.  

 

2. Incalcarea obligatiilor ce revin unui arbitru sau a normelor de comportare, constituie abateri 

disciplinare si sunt sanctionate de CCA, in functie de gravitate.  

Nimeni nu poate invoca necunoasterea sau interpretarea gresita a normelor de disciplina care 

sunt aplicabile AB. 
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Abaterile comise de AB se judeca in baza sesizarilor primite de la oricare participant la o 

competitie sau autosesizarilor CCA.  

Stabilirea si aplicarea sanctiunilor se face tinandu-se seama de : 

a) gravitatea faptei savarsite. 

b) imprejurarile in care s-a savarsit fapta care pot atenua sau agrava raspunderea. 

c) comportarea anterioara a AB 

3. In functie de abaterea savarsita CCA poate acorda urmatoarele sanctiuni: 

 - avertisment (ramane in vigoare 2 ani de la data acordarii apoi se prescrie), care consta in 

atragerea atentiei in scris pentru : 

a) neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conform prezentului regulament 

b) abateri de la aplicarea reglementarilor CCA 

c) comportare necorespunzatoare in relatiile cu publicul, sportivii, antrenorii sau persoanele 

oficiale 

d) schimbarea unei delegari cu un alt arbitru, fara acordul CCA 

e) intarziere nemotivata la jocurile la care a fost delegat 

f) parasirea salii in timpul competitiei, fara aprobarea arbitrului principal 

g) parasirea salii in timpul competitiei de catre arbitrul principal, fara a anunta adjunctul 

 - suspendare, care se aplica in cazul cand AB in cauza a repetat aceeasi abatere, pentru care a 

primit avertisment. 

Perioada de suspendare va fi stabilita de CCA. Daca este cel putin 1 an, va implica iesirea din 

starea activa. 

- retrogradare, care se aplica in urmatoarele situatii: 

a) repetarea abaterii pentru care a fost suspendat 

b) necunoasterea sau neaplicarea consecventa a reglementarilor. 

c) favorizarea unui jucator (sau echipe) prin aplicarea in mod intentionat gresit a 

reglementarilor 

d) nerespectarea flagranta a regulamentelor FRB  

Categoria la care se face retrogradarea va fi stabilita de CCA. 

- excludere din corpul de arbitri (si implicit din FRB), care se face cand AB in cauza comite 

abateri grave de la reglementarile FRB sau abateri grave de conduita moral-cetateneasca, prin 

care afecteaza grav prestigiul si autoritatea AB si imaginea FRB. 

Excluderea este hotarata de comun acord intre CCA, BF si Comisia de disciplina si nu poate fi 

contestata. 

In urma unei astfel de masuri, AB in cauza nu va mai avea dreptul sa arbitreze in tara sau in 

afara tarii. 

 

Capitolul VIII: Dispozitii finale 
1. In timpul unei competitii, arbitrii se subordoneaza numai arbitrului principal. 

In timpul unui meci, arbitrii de serviciu si de linie se subordoneaza arbitrului. 

 

2. AB delegati la competitii vor fi instiintati (prin e-mail sau telefonic) inainte de inceperea 

competitiei.  

 

3. Avand in vedere ca la data curenta , CCA (deci si FRB) nu are un corp de arbitri suficient, 

datorat unor motive diverse, CCA poate sa faca exceptii de delegare a arbitrilor la concursuri 

din punct de vedere al corespondentei categoriei arbitrilor cu categoria de joc a concursului. 

 

4. Hotararile pronuntate de organele de jurisdictie si ramase definitive pot fi date publicitatii. 

Persoanele in cauza nu se pot prevala de aceasta publicitate pentru a intenta o plangere 

impotriva F.R.B., organele acesteia sau a persoanelor care au facut publica sanctiunea acordata 

arbitrului. 

http://www.badminton.ro/


   FEDERAŢIA  ROMÂNĂ  DE  BADMINTON 

FONDATĂ LA  29 IANUARIE 1990   

  STR. VASILE CONTA Nr.16 SECTORUL 2, 062159  BUCUREŞTI  tel/fax: +40213171037   e-mail: frb@badminton.ro    

 

5. Orice problema in legatura cu activitatea de arbitraj, neprevazuta in prezentul regulament, se 

va solutiona de CCA impreuna cu BF. 

 

6. Prezentul regulament intra in vigoare dupa aprobarea sa in Adunarea Generala a FR 

Badminton. 
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