FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BADMINTON
FONDATĂ LA 29 IANUARIE 1990

REGULAMENTUL COMISIEI DE DISCIPLINA
Art. I: Comisia de Disciplina este un organ cu scop lucrativ al Biroului Federal, care sprijina
activitatea acestuia in conformitate cu Statutul si celelalte norme sau reglementari emise de
Federatie.
Art. II: (1) Comisia va avea in componenta intre minim 3 si maxim 5 persoane, numite prin
hotararea Biroului Federal.
(2) Hotararile comisiei la nivel intern se iau cu majoritate simpla de voturi, iar daca apare o
situatie de egalitate intre voturile exprimate de membrii comisiei, votul Presedintelui este
decisiv.
Art. III: Structura exacta a Comisiei, se stabileste si se aproba in cadrul Biroului Federal.
Presedintele Comisiei poate face propuneri catre BF pentru completarea/ modificarea
componentei, iar in prima sedinta membrii BF stabilesc daca sunt sau nu de acord cu
propunerea.
Art. IV: (1) Rolul principal al Comisiei este de a judeca situatii ce au un caracter disciplinar,
prin mijloace proprii, si de a da rezolutii finale in urma anchetelor desfasurate.
(2) In analiza cazurilor, Comisia are dreptul de a solicita partilor implicate, orice fel de
informatii referitoare la problema in cauza (solicitare documente sau puncte de vedere scrise,
citare parti implicate, solicitare puncte de vedere scrise ale comisiilor de specialitate sau orice
alta masura, cu respectarea prevederilor legale).
(3) Documentele oficiale solicitate de catre Comisie sau orice fel de comunicari oficiale
adresate Comisiei, se depun in original la secretariatul FR Badminton unde sunt inregistrate, iar
Secretarul General le transmite in cel mai scurt timp membrilor Comisiei de Disciplina.
(4) La anchetarea unui caz, nu poate participa in calitate de membru al comisiei: persoana
cercetata, un apropiat al persoanei cercetate (ruda pana la gradul 3, antrenor, presedinte club,
membru afiliat etc.), expert sau martor care a fost audiat in cauza respectiva sau persoane cu un
anumit interes in aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni.
(5) In situatia de incompatibilitate Biroul Federal va numi unul sau mai multi membri
temporari, care sa se afle in compatibilitate cu rolul de membru. Daca persoana aflata in
incompatibilitate este chiar Presedintele Comisiei, atunci functia acestuia este preluata de unul
dintre membrii existenti, daca este posibil, iar Biroul Federal numeste inlocuitori pentru functia
de membru.
(6) Persoana care se afla in incompatibilitate cu cele prevazute la alineatul (4), trebuie sa
declare acest lucru catre conducerea Comsiei si a Biroului Federal, precum si sa-si suspende de
indata activitatea pe parcursul anchetei respective.
(7) Daca starea de incompatibilitate este constatata ulterior elaborarii unei decizii (si implicit
dupa realizarea anchetei, cu persoana aflata in incompatibilitate), intreaga ancheta poate fi
reluata de la 0. De asemenea, daca persoana in cauza este un membru simplu al Comisiei (nu
Presedintele), atunci Presedintele Comisiei poate propune Biroului Federal excluderea
definitiva a acestuia din comisie. Daca persoana in cauza este chiar Presedintele Comisiei,
atunci propunerea de excludere vine direct de la Biroul Federal.
(8) Ancheta si concluzionarea ulterioara a comisiei se poate realiza si in cazul in care partile
implicate (sau citate) refuza participarea sau colaborarea cu Comisia de Disciplina.
(9) Informarea asupra implicarii intr-o ancheta catre persoanele vizate, ce implica alocare de
timp din partea acestora, trebuie sa se faca cu cel putin 7 zile lucratoare inainte.
Art. V: (1) Fiind un organ consultativ, conform prevederilor statutare, ancheta comisiei poate
incepe numai la cererea Biroului Federal. Eventuale solicitari sau contestatii ale membrilor,
adresate in prima instanta Comisiei de Disciplina, vor fi repartizate automat catre Biroul
Federal, care decide mai departe drept justificata interventia Comisiei sau nu.
STR. VASILE CONTA Nr.16 SECTORUL 2, 062159 BUCUREŞTI tel/fax: +40213171037 e-mail: frb@badminton.ro

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BADMINTON
FONDATĂ LA 29 IANUARIE 1990

(2) Exceptie de la prevederile alineatului (1) reprezinta situatiile in care necesitatea de a initia o
ancheta noua rezulta din cercetarile realizate de comisie intr-o ancheta in curs.
(3) Termenul de solutionare a unei anchete este de 45 de zile lucratoare.
(4) In cazul in care comisia nu a intreprins nici o masura in termen de 30 de zile lucratoare, nu
se poate initia procedura de cercetare disciplinara.
Art. VI: Mandatul Comisiei sau al membrilor acestora nu este pe o perioada determinata,
indiferent de componenta Biroului Federal sau de eventuale schimbari in conducerea FR
Badminton. Cu toate acestea, Biroul Federal nu poate schimba componenta Comisiei in
imediata apropiere a momentului de depunere a unei contestatii sau pe parcursul unei anchete
in curs.
Art. VII: Comisia de Disciplina se intruneste in sedinte de lucru, la convocarea Presedintelui,
ori de cate ori este solicitat acest lucru de catre Biroul Federal, dar si din proprie initiativa.
Art. VIII: (1) Ca procedura de solutionare a reclamatiilor sau contestatiilor, partile implicate
vor epuiza in prima faza, caile prevazute de Regulamentul de Organizare si Desfasurare a
Competitiilor. In situatia in care solutionarea la fata locului (sau orice alta forma prevazuta de
Regulamentul de Competitii) nu multumeste partile implicate, acestea se vor adresa in scris
catre Biroul Federal al FR Badminton in termen de 5 zile lucratoare de la data producerii
evenimentului. Ulterior, BF va solicita o eventuala solutionare din partea Comisiei de
Disciplina, daca problemele vizate au o tenta disciplinara.
(2) In situatiile speciale grave ce privesc violente asupra minorilor, match fixing sau alte situatii
de acest gen, Comisia de Disciplina poate extinde termenul de 5 zile lucratoare mentionat mai
sus. Aici nu sunt incluse incalcarile regulamentelor pe probleme tehnice.
Art. IX: La momentul transmiterii propunerilor cu sanctiuni catre Biroul Federal, dupa caz,
Presedintele Comisiei va transmite si un raport in care vor fi motivate propunerile de sanctiuni
si diversele concluzii inregistrate in urma anchetei interne.
Art. X: (1) Hotararile Comisiei de Disciplina sunt definitive si nu pot fi judecate decat de
Comisia de Apel sau de organele abilitate, conform legii.
(2) Hotararile Comisiei de Disciplina pot fi contestate la Comisia de Apel, in termen de maxim
15 zile calendaristice de la data pronuntarii verdictului.
(3) Contestarea hotararii Comisiei de Disciplina la Comisia de Apel va amana aplicarea
hotararii initiale, pana la pronuntarea definitiva. Prin urmare, o hotarare a Comisiei nu poate
intra in vigoare mai repede de 15 zile.
Art. XI: (1) Biroul Federal poate dispune renuntarea la executarea restului de pedeapsa dictata
de Comisia de Disciplina, in cazul in care:
a) Partea implicata a executat mai mult de jumatate dintr-o pedeapsa care prevede
suspendarea unor drepturi, si
b) In aceasta perioada nu a comis nici o abatere disciplinara, si
c) Scopul sanctiunii poate atins si astfel
(2) In situatia in care partea vatamata (contestatarul) doreste sa renunte la acuzatiile initiale
dintr-o contestatie ajunsa deja in atentia Comisiei de Disciplina, aceasta trebuie sa redacteze o
cerere scrisa adresata comisiei, in care sa solicite acest lucru impreuna cu o nota justificativa cu
privire la motivele demersului. Daca comisia considera justificata cererea, aceasta va inainta
Biroului Federal solicitarea finala de incetare a cercetarilor.
Art. XII: (1) Principiile care vor sta la baza activitatii Comsiei sunt:
- Respectarea prevederilor legale, a regulamentelor si statutului FR Badminton precum si
a deciziilor in vigoare ale organelor abilitate (Adunare Generala, Birou Federal sau alte
institutii superioare ierarhic FR Badminton);
- Asigurarea fair-play-ului sportiv la competitii si nu numai;
- Descurajarea recidivei disciplinare in activitatile sportive.
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(2) Scopul primordial al sanctionarii este de educare si de prevenire. La stabilirea sanctiunilor
vor fi luate in vedere gravitatea abaterilor, circumstantele atenuante si cele agravante, si vor fi
aplicate proportional cu gravitatea abaterii.
Art. XIII: (1) Masurile ce pot fi luate de comisie asupra cluburilor sau organizatorilor de
competitii sunt urmatoarele (impreuna sau separat):
a) Avertizare scrisa
b) Interdictia de a mai organiza competitii oficiale pentru o perioada determinata de timp
c) Suportarea cheltuielilor realizate de FR Badminton, urmare a abaterii savarsite
d) Anularea rezultatelor
e) Rejucarea unei partide
f) Pierderea unui meci prin forfait
g) Excluderea din competitiile pe echipe în curs si/sau viitoare
h) Sanctiune financiara, conform cu Anexa 1 a prezentului regulament
(2) Masurile ce pot fi luate de comisie asupra jucatorilor si antrenorilor, sunt urmatoarele
(impreuna sau separat):
a) Avertizare scrisa
b) Sanctiune financiara, conform cu Anexa 1 a prezentului regulament
c) Reducerea sau anularea beneficiilor asigurate de FR Badminton
d) Suspendarea din functia detinuta în activitatea de badminton pe o durata determinata sau
nedeterminata
e) Revocarea dreptului de a participa in competitii internationale, pentru o perioada
determinata de timp
f) Revocarea dreptului de a participa in competitii nationale, pentru o perioada determinata
de timp
g) Excluderea din lotul national
h) Excluderea din activitatea competitionala sau de badminton, în general
i) Interzicerea dreptului de a reprezenta echipa (la teren) la competitiile oficiale din
calendarul national, pentru o perioada determinata de timp
Art. XIV: (1) Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin: un sistem
coerent de sanctiuni, corespunzator activitatilor de badminton, gradat, în functie de gravitatea
faptelor; diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei
sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii în aplicarea sanctiunilor; stabilirea
cauzelor sau împrejurarilor care înlatura, atenueaza, agraveaza, duc la suspendarea sau
stingerea sanctiunii; existenta unui sistem procedural coerent, în care sunt bine stabilite
competentele privind cercetarea si judecarea faptei, gradele de jurisdictie care urmeaza sa fie
parcurse; procedurile disciplinare se desfasoara cu respectarea si garantarea dreptului la
aparare.
(2) Termenul de constatare si sanctionare a unei abateri este de 6 luni, numai pentru cazuri
precum cele mentionate la art. VIII, alin. (2). Comisia poate incepe o ancheta retroactiv (pana
in termenul de 6 luni), daca o ancheta in curs duce la aceasta necesitate si daca cazul se
incadreaza in situatiile prevazute la art. VIII, alin. (2).
Art. XV: Abaterile de natura tehnica ale arbitrilor (decizii eronate, interpretari gresite ale
regulamentelor sau a situatiilor de joc etc.) vor fi sanctionate de catre Colegiul Central al
Arbitrilor, in conformitate cu prevederile regulamentare. Pentru alte abateri ale arbitrilor de
ordin disciplinar, pot fi luate masuri de catre Comisia de Disciplina, dupa modelul sportivilor si
antrenorilor.
Art. XVI: Sanctiunile date sportivilor, persoanelor oficiale, arbitrilor, antrenorilor sectiilor de
badminton, în baza prezentului regulament, sunt executorii în conditiile prezentului
regulament.
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Anexa 1 la Regulamentul de Disciplina

LISTA PENALIZARILOR FINANCIARE

1.
2.
3.
4.

Incalcarea Statutului si/sau a Regulamentelor FR Badminton
Cluburi, antrenori, aribtri, sportivi, organizatori etc. = intre 50 si 1.000 lei
Retragerea sportivilor inscrisi intr-o competitie oficiala
Inainte de tragerea la sorti = 0 lei
Dupa tragerea la sorti = 100 lei/proba/jucator
Cartonase (abateri de etica in timpul sau dupa joc, acordate de arbitri)
Cartonas galben = 50 lei
Cartonas rosu = 100 lei
Cartonas negru = 500 lei
Comportament neadecvat (lipsa fair play, refuz salut, jignire verbala,
retragere teren, atitudine necorespunzatoare la deplasarile lotului national
etc.) = intre 50 si 1.000 lei, in functie de gravitatea faptelor
5. Taxa organizare competitii in calendarul national = 500 lei
(numai pentru structurile care nu sunt afiliate la FR Badminton sau care nu si-au achitat taxa
anuala pentru anul in curs)
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