
 

ROMÂNIA 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE MODELISM 

 

Membră a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 
 Sediul central : Strada Vasile Conta Nr.16, Sector 2, Bucureşti 
Punct de lucru : Sala Polivalentă, cam II-15, Sector 4 Bucureşti;   

Tel/Fax: 031 805.74.71 ; 0723620600; Site : www.frmd.ro ;  
E-mail: office@frmd.ro  , ioanaeu822@yahoo.com  

 

 

                                                                                              Nr.828/06.01.2021                                                                                                  

REGULAMENTUL DE CLASIFICARE SPORTIVĂ 
  

I.  TITLURILE SPORTIVE 
            Se acordă următoarele titluri sportive pe viață la modelism, de către Ministerul Tineretului și 

Sportului, la propunerea F.R.Modelism, în baza rezultatelor obținute la competițiile naționale și 

internaționale cu aeromodele, navomodele, automodele sau rachetomodele: 

                        1.”Maestru emerit al sportului”: Criteriile de acordare sunt precizate în Ordinul M.T.S. 

nr.1072/17.11.2016 

                        2. ”Maestru al sportului”: Criteriile de acordare se stabilesc de către F.R.Modelism. 

II. CATEGORIILE DE CLASIFICARE SPORTIVĂ 
            Se stabilesc următoarele categorii de clasificare sportivă la cele patru ramuri de modelism: 

                        1.Categoria a I – a 

                        2.Categoria a II – a 

                        3.Categoria a III – a (categorie de referință pentru juniori) 

            - normele ce trebuie indeplinite pentru acordarea acestor categorii se stabilesc de către 

F.R.Modelism; 

            - normele și baremurile se stabilesc numai pe baza rezultatelor în campionatele naționale și alte 

competitii naționale și internaționale, omologate de către federație pe parcursul unui an competițional; 

            - valabilitatea categoriilor de clasificare este de 4 ani,dupa care acestea trebuie reconfirmate; 

            - categoriile de clasificare sportivă sunt unice pentru seniori și juniori; 

            - acordarea categoriilor de clasificare sportivă și întocmirea evidenței sportivilor care le-au obtinut 

se realizează de către F.R.Modelism pentru categoria I  și de către A.S.J.M. sau cluburi, pentru sportivii 

de categoria a II – a si a III –a; 

            - F.R.Modelism alcătuieste anual evidența   sportivilor care au îndeplinit norma de maestru și 

categoria I; 

            - F.R.Modelism, odată la 4 ani, reactualizează normele sportive în raport cu creșterea 

performanțelor pe plan  național și internațional, dar și cu prilejul introducerii unor clase noi de către 

federațiile internaționale sau retragerii altor clase din activitatea competițională a federației. 

III. ACORDAREA TITLULUI DE MAESTRU AL SPORTULUI PE RAMURI 

A.      AEROMODELISM 
       Titlul de ”Maestru al sportului” se acordă pentru indeplinirea de două ori a normei tehnice de 

“Maestru al sportului” la o clasă de aeromodelism, conform tabelului Anexa nr.1, în campionatele 

naționale sau internaționale,  omologate de federație sau a unei cerințe de mai jos, la orice clasă de 

aeromodelism: 

                        1.Clasarea pe locurile II-III la campionatele mondiale de seniori, individual sau pe 

echipe; 

                        2. Clasarea pe locurile I-III individual sau pe echipe la campionatele mondiale de  

juniori, unde au participat cel puțin 15 concurenți; 

                        3. Clasarea pe locurile I-III la campionatele europene individual sau pe echipe, 

seniori și juniori, unde au participat cel puțin 10 concurenți; 

                        4. Obținerea a două locuri 4-6 individual sau pe echipe la campionate mondiale și 

europene, seniori și juniori, unde au participat cel puțin 15 concurenți;  

                        5.Clasarea pe locul I la cupa mondiala FAI,clasament final anual. 
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                        6.Clasarea pe locul I de două ori, la individual la concursuri internaționale de 

seniori sau juniori din calendarul FAI ,unde au participat sportivi din cel putin 3 tări; 

                        7.Clasarea pe locul I de patru ori la individual la orice clasă din aceeași grupă,la 

campionatele naționale de seniori, unde au participat cel puțin 5 concurenți; 

                        8.Clasarea pe locul I de cinci ori la individual, la campionatele naționale de juniori, 

la orice clasă unde au participat cel puțin 5 concurenți. 

B.   NAVOMODELISM 
      Titlul de”Maestru al sportului” se acordă sportivilor care au două norme tehnice de “Maestru 

al sportului” în concursuri omologate de federație,la una din clasele de navomodele, conform 

tabelului Anexei nr.2,sau ale căror rezultate individuale îndeplinesc una din cerințele de mai jos, la 

orice clasă de navomodele,: 

                        1.Clasarea pe locurile II-III individual sau pe echipe la campionatele mondiale de 

evoluție seniori; 

                        2. Clasarea pe locurile I-III individual sau pe echipe la campionatele mondiale de 

evoluție juniori, unde au participat cel puțin 15 concurenți; 

                        3.Clasarea pe locul I-III la un campionat european de evoluție seniori și juniori 

individual sau pe echipe, unde au participat cel puțin 10 concurenți; 

                        4.Obținerea a două locuri 4-6 individual sau pe echipe la campionate mondiale și 

europene, seniori și juniori unde au participat cel puțin 15 concurenți; ; 

                        5.Obținerea unei medalii de argint sau a două medalii de bronz la campionatele 

mondiale sau europene de navomodele machete la orice clasă din grupa C; 

                        6.Obținerea a două medalii la concursurile internaționale de navomodele NAVIGA 

pentru seniori sau juniori, unde au participat sportivi din cel puțin 5 țări,la clasele de evoluție, 

individual sau pe echipe; 

                        7.Obținerea unei medalii de aur sau a două medalii de argint la concursurile 

internaționale NAVIGA de navomodele machete unde au participat sportivi din cel puțin 5 țări; 

                        8.Obținerea a 4 titluri de campion național de seniori la individual, la aceeași clasă 

de evoluție sau la clase diferite din aceeași grupă,unde au participat cel puțin 5 concurenți; 

                        9.Obținerea a 5 titluri de campion național de juniori la individual, la aceeași clasă 

sau clase diferite din aceeași grupă, unde au participat cel puțin 5 concurenți; 

                       10.Obținerea de 4 locuri I, cu minimum 95 de puncte, la campionatele naționale de 

navomodele machete grupa C, cu 2 navomodele diferite la orice clasă; 

C.   RACHETOMODELISM: 
      Titlul de”Maestru al sportului” se acordă sportivilor care au îndeplinit două norme tehnice de 

“Maestru al sportului” la aceeași clasă, în competiții omologate de federație, conform tabelului 

Anexei nr.3, sau una din cerințele de mai jos: 

                        1.Clasarea pe locurile II-III la campionatele mondiale de seniori, individual sau pe 

echipe; 

                        2. Clasarea pe locurile I-III individual sau pe echipe la campionatele mondiale de  

juniori, unde au participat cel puțin 15 concurenți; 

                        3. Clasarea pe locurile I-III la campionatele europene individual sau pe echipe, 

seniori și juniori, unde au participat cel puțin 10 concurenți; 

                        4. Obținerea a două locuri 4-6 individual sau pe echipe la campionate mondiale și 

europene, seniori și juniori, unde au participat cel puțin 15 concurenți;  

                        5.Clasarea pe locul I la Cupa Mondială, clasament final individual; 
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                        6.Clasarea pe locul I individual de trei ori, la concursuri internaționale FAI de 

seniori sau juniori unde au participat cel putin 3 țări; 

                        7.Clasarea pe locul I individual de 4 ori la campionatele naționale de seniori, la 

orice clasă unde au participat cel putin 5 concurenti; 

                        8.Clasarea pe locul I individual de 5 ori la campionatele naționale de juniori, la 

orice clasă unde au participat cel putin 5 concurenți; 

D.   AUTOMODELISM: 

       Titlul de ”Maestru al sportului” se acordă sportivilor care au indeplinit 2 norme tehnice de 

“Maestru al sportului” la aceeași clasă, în competiții omologate de federație din tabelul Anexei 

nr.3, sau una din condițiile de mai jos: 

                       1.Clasarea pe locurile II-III la campionatele mondiale de seniori, individual sau pe 

echipe; 

                        2. Clasarea pe locurile I-III individual sau pe echipe la campionatele mondiale de  

juniori, unde au participat cel puțin 15 concurenți; 

                        3. Clasarea pe locurile I-III la campionatele europene individual sau pe echipe, 

seniori și juniori, unde au participat cel puțin 10 concurenți; 

                        4. Obținerea a două locuri 4-6 individual sau pe echipe la campionate mondiale și 

europene, seniori și juniori, unde au participat cel puțin 15 concurenți;  

                        5.Clasarea pe locul I individual la un compionat balcanic unde au participat sportivi 

din cel puțin 3 țări; 

                        6.Clasarea pe locurile I-III individual de două ori, la un concurs internațional 

FEMA sau EFRA,unde au participat sportivi din cel puțin 3 țări; 

                        7.Clasarea pe locul I individual de 4 ori la campionatele naționale de seniori la 

orice clasă unde au participat cel puțin 5 concurenți; 

                        8.Clasarea pe locul I individual de 5 ori la campionatele naționale de juniori, la 

orice clasă unde au participat cel puțin 5 concurenți; 

           IV.  NORMELE TEHNICE 
Normele tehnice stabilite pentru categoriile de clasificare sportivă pe ramuri de sport în modelism 

sunt cuprinse în 4 anexe care fac parte integrantă din prezentul Regulament de Clasificare 

Sportivă. 

  

  

  

                                                                            

                                                                                            Secretar General, 

                                                                                        prof. Ioana DUMITRU 
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