FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM

REGULAMENTUL ACTIVITĂȚILOR COMPETIȚIONALE
DIN CADRUL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE MODELISM
SECȚIUNEA GENERALĂ

CAPITOLUL 1: Introducere
Prezentul Regulament conține reguli generale pentru activitățile competiționale de aeromodelism,
automodelism, navomodelism și rachetomodelism recunoscute de către Federația Română de Modelism,
a fost elaborat în conformitate cu Legea 69/2000 actualizată, Anexa B la Ordinul MTS
nr.14/11.01.2018, Statutul FRMd modificat în 2017, Regulamentul de organizare și funcționare a FRMd
și Regulamentele Federațiilor internationale, la care F.R.Md. este afiliată și completează Regulamentele
pe ramuri, care vor fi actualizate în conformitate cu acesta şi regulamentul fiecărei clase de concurs.
CAPITOLUL 2: Dispoziții generale
FRMd are în competență interpretarea, aplicarea și controlul deciziilor și a regulamentelor
competiționale la toate competițiile desfășurate în România.
Comisiile tehnice de specialitate din cadrul Federației Române de Modelism sunt responsabile de
respectarea tuturor regulilor prevăzute de regulamentele în vigoare. Ele trebuie să promoveze scopul și
obiectivele, Strategia de dezvoltare a FRMd, să acționeze pentru dezvoltarea sportului de performanță și
pentru îmbunătățirea performanțelor sportivilor. Toate propunerile comisiilor tehnice, vor fi cuprinse în
Registrul de procese-verbale respectiv și vor putea deveni hotărâri aplicabile după ce vor fi aprobate de
către Biroul FRMd, exceptând propunerile pur tehnice. Comisiile tehnice și președinții acestora nu pot
emite Decizii.
Orice modificare a prezentului Regulament va fi aplicată începând cu luna ianuarie a anului
competițional următor, în toate ramurile F.R.Md.
CAPITOLUL 3: Clase de concurs
-clase internaționale – se regăsesc în Regulamentele internaționale de profil;
-clase naționale – clase înființate pentru a atrage cât mai mulți participanți la competițiile de
nivel national, la care se vor organiza campionate naționale când acestea însumează participanți din cel
puțin 4 cluburi. Ele pot fi propuse pentru a fi acceptate ca și clase internaționale dacă îndeplinesc
condițiile prevăzute în regulamentele internaționale de profil.

CAPITOLUL 4: Tipuri de competiții
1) Competiții internationale de categoria I:
a) Campionatul Mondial - este o competiție internațională la care participă sportivi nominalizați
de federațiile naționale, la care trebuie să participe sportivi și echipe din cel puțin opt țări
deferite, conform regulamentelor federațiilor internaționale. La aceste competiții se fac
clasamente individuale și pe echipe (dacă așa prevede Regulamentul pe clasă/grupă).
Campionatul Mondial trebuie planificat și programat de către Federațiile Internaționale și
se desfășoară o dată la doi ani.
Organizarea pe teritoriul României a Campionatelor Mondiale se face de către FRMd, cu
sprijinul comisiilor tehnice de specialitate.
b) Campionatul European - este o competiție internațională la care participă sportivi
nominalizați de federațiile naționale, din 6 țări diferite din Europa.
La aceste competiții se întocmesc clasamente individuale și posibil, clasamente pe echipe
(conform Regulamentelor pe clase). Se organizează numai în anul când nu are loc
Campionatul Mondial la aceste clase.
Campionatul European se planifică și programează de către Federațiile Internaționale.
Organizarea pe teritoriul României a Campionatelor Europene se face de către FRMd,
cu sprijinul comisiilor tehnice de specialitate.
Punctajele obținute la competițiile internaționale de categoria I vor conta pentru clasificarea
sportivă a participanților, obținerea titlului de MES, AE sau MS, conform prevederilor
regulamentelor și normativelor în vigoare, pentru întocmirea Clasamentelor generale ale
cluburilor și cel al FRMd.
Campionul Mondial/European, cu acordul FRMd, va fi participant de drept la ediția
următoare a campionatului, chiar dacă nu se va califica pentru componența Lotului Național
respectiv.
NOTĂ: Participarea sportivilor la competițiile internaționale de categoria I este posibilă
numai în urma participării acestora la ultimul campionat național organizat de către FRMd, la
clasele respective de concurs, cu excepția cazurilor de forță majoră (stare de urgență,
carantină, închiderea granițelor, etc).
.
2) Competiții internaționale de categoria a II-a:
a) Competiții Open internaționale – competiții la care poate participa orice sportiv care are
licența internațională valabilă. La aceste competiții se fac doar clasamente individuale.
b) Etape Internaționale - sunt secvențe ale unei competiții internaționale cu obiective specifice.
c) Cupă Mondială - este un clasament cu rezultatele specifice ale competițiilor Open
Internaționale pe perioada unui an. Cupa Mondială poate fi organizată pentru anumite clase.
Finalitatea competițiilor internaționale de categoria a II-a este câștigarea Cupei Mondiale la
clasa respectivă, iar punctajele finale obținute vor conta pentru clasificarea sportivă a
participanților, pentru întocmirea Clasamentelor generale ale cluburilor și ale F.R.Md .

Organizarea pe teritoriul României a competițiilor internaționale de categoria a II-a se face
de către FRMd, cu sprijinul comisiilor tehnice de specialitate sau de către alte entități
afiliate la FRMd, cu permisiunea Federației (care va monitoriza desfășurarea
evenimentului), în schimbul unei taxe aprobate în Biroul FRMd.
NOTĂ: Licența internațională se eliberează/reînnoiește numai pentru sportivii români, cu
cetățenie română sau rezidenți, care au taxa de viză anuală achitată, la data solicitării
acesteia, iar clubul/asociația sportivă la care sunt legitimati, a achitat taxa pentru secția
respectivă. Nu se eliberează/reînnoiște licența internațională pentru sportivii care nu sunt
legitimați la nicio structură sportivă, afiliată la FRMd.
3) Competiții naționale:
a) Campionatul Național - este competiția națională oficială, cu una sau mai multe etape,
organizată de FRMd, pe clasă de concurs sau pe grupă de clase, pe categorii de vârstă, la
care participă sportivi nominalizați din cel puțin 4 cluburi deferite, afiliate la federaţie,
posesori ai licențelor naționale.
 La aceste competiții se întocmesc clasamente individuale pe fiecare clasă de concurs,
se acordă titlul de CAMPION NAȚIONAL și se realizează posibile clasamente pe
echipe (în conformitate cu regulamentele internaţionale) pe clasă de concurs/grupă
de clase, prin însumarea punctelor acordate conform Sistemului de atribuire a
punctelor în raport cu rezultatele sportive, emis de către FRMd.
În Clasamentul individual, fiecărui sportiv i se atribuie un bonus egal cu numărul
sportivilor surclasați de acesta în competiție. Acesta va fi scris în paranteză, după
punctajul obținut de sportiv și va fi folosit pentru departajarea sportivilor cu punctaje
egale.
 Atunci când Campionatul național este organizat pe grupă de clase, titlul de
CAMPION NAȚIONAL se acordă doar la clasele la care participă sportivi din cel
puțin 4 cluburi/asociații sportive, iar Clasamentul pe echipe se întocmește pe grupă
de clase, prin însumarea punctelor obținute de sportivi la toate clasele de concurs din
campionat, conform Sistemului de atribuire a punctelor în raport cu rezultatele
sportive, emis de către FRMd .
 Dacă numărul sportivilor participanți pe categorii de vârstă la o clasă este redus și cel
al cluburilor/asociațiilor sportive din care aceștia provin este mai mic de 4, atunci se
va întocmi clasamentul individual comun, punctajele folosite fiind cele aferente
categoriei de vârstă seniori, juniorii putând fi premiați conform acestui clasament
comun. Dacă acesta va conține cel puțin 3 sportivi din cele două grupe de vârstă, va
fi întocmit clasament individual separat pentru juniori, seniorii păstrându-și locurile
din clasamentul comun. In acest caz, premierea la individual se va face pe categorii
de vârstă.
Titlul de Campion Național se acordă doar la categoria de vârstă ai căror sportivi
provin din cel puțin 4 cluburi/asociații sportive , iar Clasamentul pe echipe, în acest
caz, se va întocmi folosindu-se punctajele din clasamentul individual comun.
 Ocupanții locurilor I,II și III vor primi diplome, medalii (pentru rezultatele
individuale) și cupe (pentru rezultatele pe echipe).
 Punctajele obținute la Campionatele Naționale contează pentru calificarea în Lotul
Național al clasei/grupei respective (locurile eligibile sunt I-III), pentru clasificarea

sportivă a participanților, obținerea titlurilor de AE, MES, MS și întocmirea
Clasamentelor generale ale cluburilor și cel al FRMd. Nu vor fi selecționați sportivii
care nu au participat la ultimul campionat national/clasa respectivă, decât în situații
excepționale (stare de urgență, carantină, închiderea granițelor, etc).
 Campionatul Național este planificat și programat de către FRMd și se organizează
de comisia tehnică/ramură o dată pe an, în parteneriat cu o asociație sau club sportiv.
b) Cupa României – este un clasament individual care se obține prin însumarea rezultatelor a
trei etape de cupă dintr-un an, la clasele la care se organizează. Este organizată de către
FRMd sau comisia tehnică de specialitate, care va fi responsabilă de respectarea
regulamentelor în vigoare pentru clasele respective de concurs. Câștigătorilor li se acordă
diplome și cupe transmisibile.
c) Etape de cupă – sunt secvențe ale Cupei României, la care vor participa în total, sportivi
legitimați la cel puțin 4 cluburi afiliate la FRMd, posesori ai legitimațiilor sportive, vizate la
zi de către FRMd și ai licențelor naționale.
4) Clasamentul general individual se realizează pentru fiecare ramură în parte (aeromodelism,
automodelism, navomodelism și rachetomodelism), pe categorii de vârstă (seniori, juniori), prin
însumarea punctajelor obținute de fiecare sportiv la toate clasele de concurs, atât la competițiile
naționale cât și cele internaționale, conform Sistemului de atribuire a punctelor în raport cu
rezultatele sportive, emis de către FRMd, cu bonusul aferent.
Pentru o departajare corectă a sportivilor, la punctajul fiecăruia/clasă de concurs va fi adăugat,
în paranteză, totalul bonusurilor sportivilor, care va face diferența între doi sau mai mulți
sportivi cu punctaje cumulate egale, aceștia fiind ierarhizați în ordinea descrescătoare a
numărului sportivilor surclasați.
5) Clasamentul general pe cluburi se realizează pentru fiecare ramură în parte (aeromodelism,
automodelism, navomodelism și rachetomodelism), pe categorii de vârstă (seniori, juniori), prin
însumarea punctajelor din clasamentul general individual, aferent sportivilor clubului respectiv,
la care se adaugă punctajul echipelor; punctajele pe echipe, obținute la campionatele
internaționale, se distribuie cluburilor proporțional cu rezultatele înregistrate de către sportivii
acestora: cel mai bine clasat obține un procent de 50% din punctajul echipei, următorul-30% iar
ultimul-20% ( pentru echipele formate din 4 sportivi, cel mai bine clasat obține un procent de
40% din punctajul echipei, al doilea-30% , al treilea-20% și ultimul 10%) .
6) Clasamentul Primilor 10 sportivi ai anului se întocmește la nivel de federație, pe ramură și
categorii de vârstă, luându-se în considerare punctajele individuale conform Grilei MTS
(primele 6 locuri la campionatele mondiale și europene, primele 3 locuri din clasamentul final al
cupelor mondiale de seniori și primele 3 locuri la campionatele naționale). Departajarea
sportivilor cu punctaje egale va fi făcută de bonusul constituit din numărul sportivilor surclasați
de acesta în competitiile luate în calcul.
7) FRMd va stabili Clasamentul primelor 10 cluburi la nivel de federație și pe fiecare ramură
sportivă, la sfârșitul fiecărui an competițional.

8) Toate clasamentele vor conține antetul FRMd, titlul , data și locul desfășurării competiției (când
este cazul), categoria de vârstă, număr curent, numele concurentului, clubul aparținător,
rezultatele pe fiecare cursă/rundă, total, loc (după caz), punctaj alocat, bonus, numele
directorului de concurs. După ce au fost verificate și validate, vor fi trimise pe e-mail
secretarului general,atât în format PDF cât și în format editabil (pentru centralizarea
conținuturilor) și vor fi postate pe site-ul FRMd sau trimise pe e-mail către cluburile
participante, după ce au fost ștampilate și semnate de către Secretarul general al FRMd.
CAPITOLUL 5: Calendarul competițional al FRMd
a) Propunerea pentru organizarea unei competiții sportive internaționale de categoria a II-a sau
naționale, de către o structură sportivă afiliată, se trimite la FRMd folosind formularele standard,
până la 1 Noiembrie, în anul premergător competiției. Propunerea trimisă trebuie să conțină
numele, adresa,telefon, număr de fax, adresa de email, etc. ale persoanei de contact.
În cazul în care vor fi depuse mai multe propuneri pentru o competiție, va fi aprobată cea care
oferă mai multe facilități și condiții mai bune de concurs (locație, logistică, cronometrori, etc.).
Clubul coorganizator împreună cu membrii comisiei tehnice prezenți la competiție vor asigura
toate condițiile necesare desfășurării competiției.
Clubul organizator nu va percepe cheltuieli de organizare (taxe, chirii, servicii) iar sportivii care
aparțin clubului vor fi scutiți de jumătate din plata taxei pentru participarea la campionatul
respectiv.
În cazul în care nu există nicio solicitare de organizare din partea cluburilor sportive, a unui
campionat național, toți participanții la competiția respectivă, indiferent de calitatea pe care o dețin
(sportiv, antrenor, arbitru sau director de concurs) își vor aduce aportul la organizarea acestuia. De
asemenea, când situația o impune, fiecare club sportiv participant va pune la dispoziție un
cronometror. În caz contrar, campionatul va fi suspendat.
b) Toate propunerile pentru organizarea competițiilor internaționale de categoria a II-a trebuie să fie
însoțite de taxele către FRMd și Federația Internațională. Valoarea taxelor este stabilită anual de
către Birourile celor două Federații. Plata poate fi făcută către FRMd cu numerar sau prin transfer
bancar, în sarcina plătitorului fiind toate costurile de transfer bancar. Aceste taxe trebuie plătite
până la 1 noiembrie a anului premergător competiției, altfel se va achita taxa majorată sau
competiția nu va fi propusă pentru a fi inclusă în calendarul sportiv al Federației Internaționale.
Organizatorul trebuie să trimită către FRMd buletinele oficiale ale competiției, înaintea publicării
acestora, pentru validare, să asigure participarea la competiție a membrilor Juriului FAI și a
delegatului FRMd pe tot parcursul desfășurării evenimentului.
c) Competițiile Open Internaționale pentru care s-au primit înscrierile după 1 noiembrie, pot fi
înscrise în calendarul competițional dar nu vor fi luate în calcul pentru Cupa Mondială pentru anul
următor.
d) FRMd are dreptul să refuze propunerea sau să scoată din calendarul sportiv, orice competiție dacă,
în opinia sa, acea competiție nu are nivelul de organizare la standardele cerute de FRMd sau
Federația Internațională, ori au fost încălcate Regulamentele și Legislația în vigoare, la
competițiile organizate în anii precedenți.
e) Orice propunere a comisiilor tehnice de modificare a Calendarelor competiționale care au fost deja
aprobate în Adunarea Generală se hotărăște în Biroul Federal.

f) Anularea unei competiții naționale se poate face de către Biroul Federal, înainte de încheierea
Contractului de finanțare a FRMd cu MTS. După această dată, anularea se poate face numai în
baza unui Ordin al MTS sau cu avizul acestuia.
CAPITOLUL 6: Taxe

a) Taxele de organizare percepute pentru a înscrie orice fel de competiție în calendarul sportiv al
Federațiilor Internaționale sunt stabilite de către acestea.
Taxele FAI sunt după cum urmează:
Competiții de categoria I-a
Campionat Mondial
= 500 Euro
Campionat Continental = 300 Euro
Competiții de categoria a II-a
Open Internațional (Cupă Mondială sau nu) = 70 Euro
Etape de competiție internațională = 70 Euro
Taxele de înscriere vor fi revăzute în fiecare an de către Biroul FAI și propunerile acestuia vor
fi aprobate în Ședința Plenară.
b) Taxele de organizare a competițiilor internaționale de categoria a II-a percepute de către
FRMd sunt stabilite și revăzute anual de către Biroul FRMd.
c) Taxele de participare a sportivilor la competițiile de categoria a II-a organizate pe teritoriul
României vor fi stabilite de către organizatori.
d) Taxele de participare la Campionatele Naționale sunt stabilite și revizuite anual de către Biroul
FRMd. Dacă acestea sunt organizate în mai multe etape, taxa de participare se va achita în
procent de 100% la prima etapă la care participă sportivul, la etapele următoare la care el
participă, aceasta va fi redusă cu 50%. Taxa poate fi achitată cu OP sau numerar, în prima
situație sportivul fiind obligat să prezinte la înscrierea în competiție, copia documentului de
plată.
Pentru cluburile/asociațiile sportive coorganizatoare, care pun la dispoziție întreaga logistică și
arealul de concurs fără a percepe taxe sau chirii, taxele de participare la competiția respectivă
va fi redusă cu 50%.
Cluburile care participă la competiție cu cel puțin 6 juniori, vor fi scutite de taxa de participare
a acestora.
NOTĂ: Structurile sportive ai căror sportivi se retrag din Campionatul Național după înscriere
(cu excepția situațiilor de boală, probleme grave în familie, pierderea sau distrugerea
modelelor în timpul transportului, calamități naturale, etc.), vor achita taxe majorate pentru
următoarele campionate naționale pe ramură, ale anului competițional în curs.
e) Taxele de participare la Cupa României sunt stabilite de către organizatori, dar nu pot depăși
valoarea taxei de participare la Campionatele Naționale.
CAPITOLUL 7: Sportivi, conducător de echipă și echipă națională
1. Sportivi
a) Categorii de vârstă în modelism:
- Copii sub 9 ani
- Copii – 9-10 ani (împliniți în anul competiției)
- Juniori mici – 10-12 ani (împliniți în anul competiției)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

- Juniori – 12-18 ani (împliniți în anul competiției)
- Seniori – peste 18 ani
Competițiile naționale se vor desfășura potrivit Statutului, Regulamentului de organizare și
funcționare a FRMd, a Regulamentului activității competiționale din cadrul FRMd, și a
Regulamentelor Internaționale pe clase (care pot fi modificate în cadrul comisiilor tehnice
de specialitate, pentru îmbunătățirea activitatii sportive, în conformitate cu legislația
română, Statutul, Regulamentele și Strategia de dezvoltare a FRMd, modificări ce vor fi
evidențiate în regulamentul tradus în limba română).
Participarea la competițiile naționale se face pe categorii de vârstă: la campionate
naţionale-seniori şi juniori iar la concursuri naţionale- copii sub 9 ani, copii şi juniori
mici (conform Capitolul 7, pct.1, a); sportivul dintr-o categorie inferioară are dreptul să
participe la o categorie superioară.
Într-o competiție națională un sportiv are dreptul să participe la o singură categorie de
vârstă la fiecare probă și la mai multe clase de concurs.
La competițiile organizate pentru juniori, toți sportivii, ajutoarele, membrii echipei,
mecanici și asistenți trebuie să fie juniori, dacă Regulamentul clasei nu prevede altfel.
Conducătorul echipei sau delegatul ei, organizatorii oficiali, sunt singurii seniori ce au
dreptul să se afle în aria de start.
Pentru planoare RC, automodele și navomodele de curse ajutorul, mecanicul și asistenții
pot fi seniori.
La competițiile naționale participă numai sportivi posesori ai Legitimațiilor sportive
(vizate anual de către secretarul general și cu viza medicală pe anul în curs), legitimați la
cluburile afiliate la FRMd, care au toate cotizațiile, taxele și vizele achitate și care nu au
nicio datorie restantă față de federație. Orice încălcare a acestei reguli, atrage după sine
anularea rezultatelor sportivului sau echipei, după caz.
Toți participanții la activitățile sportive se vor prezenta, obligatoriu, în ținută decentă,
sportivă. Încălcarea acestei prevederi atrage după sine eliminarea din competiție a
respectivei persoane.

2. Conducătorul echipei poate să asiste sportivii. Este singurul care poate discuta cu juriul sau
organizatorul în cazul unei dispute, nemulțumiri sau protest și este obligatoriu să existe în
componența echipei. Orice membru al lotului național / echipei poate fi nominalizat în funcția
de conducător al echipei. TM sau TMA vor fi aleși din rândul componenților lotului; cei din
afara lotului, își vor achita toate cheltuielile de deplasare, inclusiv taxa către organizatorul
competiției.
3. Lotul Național va cuprinde primii trei titulari (primii patru, dacă include și o femeie) pe
fiecare probă sportivă (trei sau patru perechi-sportiv+mecanic, unde regulamentul o impune) și
următoarele două rezerve, pe categorii de vârstă din clasamentele individuale, la competițiile
naționale din ultimii 1-2 ani, cu cele mai bune performanțe sportive înregistrate. Comisia
tehnică de specialitate va elabora regulamente în acest sens, cu respectarea prezentei
prevederi, a Normativelor și Regulamentelor în vigoare. În caz de egalitate de puncte, au
prioritate rezultatele obținute în ultimul an, după care departajarea sportivilor o va face totalul
bonusului acordat în competițiile care se iau în calcul.

Pentru acele categorii pentru care nu se organizează concursuri separate de junior sau în cazul
în care echipa conține cel puțin o femeie, aceasta poate fi constituită din maximum patru
competitori sau patru perechi de competitori pentru fiecare categorie, cu condiția ca cel/ cea
de-al/de-a patrulea/patra să fie junior sau femeie, după caz. Aceștia vor face parte din
clasamentul individual general al competiției și în plus, se va întocmi un clasament separat
numai pentru femei/juniori. În cazul în care la competiție participă femei/juniori din cel puțin
4 structuri sportive, pentru ei se acordă titlul de campion junior/campioană, iar dacă participă
doar din 1-3 structuri sportive, acestora li se oferă doar diplome și medalii.
În cazul în care, în termen de 30 de zile de la transmiterea prin e-mail sau publicarea Loturilor
naționale, pe site-ul FRMd, sportivii nominalizați (în cazul juniorilor, tutorii sau părinții
acestora) nu-și dau acordul pentru participarea în lotul national, aceștia pot fi înlocuiți cu
următorii clasați până la completarea acestuia.
Sportivii pot participa la una sau mai multe clase de concurs.
Titularii pot fi înlocuiți de rezerve în cazul în care, din cauze obiective, nu pot participa la
competiție sau în cazul în care președintele comisiei de specialitate, împreună cu antrenorul
lotului şi Secretarul General al FRMd (antrenorul federal), consideră că în perioada anterioară
competiției, titularul manifestă o scădere a performanțelor sportive sau este suspendat din
activitate.
Neprezentarea sportivului la competiția pentru care a confirmat participarea, din motive
personale, altele decât cele legate de situații speciale (boală, probleme grave în familie,
pierderea sau distrugerea modelelor în timpul transportului, calamități naturale, etc) se
sancționează cu suspendarea pentru un an a sportivului din activitatea competițională
internațională, dacă a putut fi folosită rezerva și cu doi ani în cazul în care lotul rămâne
incomplet.
FRMd va finanța total sau parțial, în funcție de bugetul disponibil, participarea sportivilor cu
performanțe egale cu cele din prima jumătate a ultimului clasament european sau mondial
(după caz) la clasa respectivă, titulari ai Loturilor Naționale constituite în conformitate cu
prevederile prezentului regulament.
Orice participare la competițiile internaționale de categoria I a sportivilor care nu fac parte din
lotul national, în condițiile impuse de Regulamentul Internațional pe clasă/e, se poate face
numai cu acordul FRMd și MTS, pe baza unei solicitări scrise din partea clubului interesat,
prin care nominalizează sportivul/ii și prezintă originea cheltuielilor, cu achitarea unei taxe în
contul FRMd de 250 lei (revizuită și aprobată anual în Biroul FRMd), cu condiția ca sportivul
nominalizat să fi participat la campionatul național pe clasă și să nu fi fost sancționat sau
suspendat din activitate de către FRMd. Pentru competițiile internaționale de categoria a II-a
nu se percepe taxă.
4. Antrenorul lotului national poate fi, atunci când este necesar, orice antrenor dispus să
investească, să programeze, să planifice și să desfășoare cel puțin un stagiu cuprins în planul
de pregătire al FRMd, care să se dedice 100% pentru pregătirea unitară a echipei (nu doar a

sportivilor care fac parte din clubul la care este angajat), extrem de obiectiv, cu o probitate
morală incontestabilă, imparțial, care să asigure sportivilor o pregătire strategică bine pusă la
punct, menită să-i motiveze să dea randament maxim împreună, atât în stagiile de pregătire cât
și la competiții. Numai așa, acesta poate deveni antrenor de lot și orice abatere de la aceste
reguli conduce la pierderea acestei calități. Pe tot parcursul derulării, pregătirea va fi atent
monitorizată de către conducerea FRMd și numai la încheierea acesteia, componența loturilor
și a întregii delegații vor deveni cele oficiale. În lipsa acestuia, secretarul general al FRMd
(antrenorul federal), în limita fondurilor diponibile, va asigura pregătirea loturilor a căror
valoare a fost confirmată în campionatele internaționale din anul precedent.
CAPITOLUL 8: Desfășurarea competițiilor naționale
1. Fiecare competiție din Calendarul Sportiv al FRMd trebuie organizată în conformitate cu
prezentul Regulament și Regulamentele Internaționale pe clase (ale căror modicări sau
completări pentru îmbunătățirea activității sportive, vor fi inserate în Regulamentele
comisiilor tehnice de specialitate și aprobate în Biroul Federal).
La competițiile naționale pot participa sportivii legitimați la cluburile/asociațiile sportive
afiliate la FRMd, după achitarea cotizațiilor, taxelor anuale și a taxelor de participare. Aceasta
se poate face prin tranzacții bancare sau, cu numerar, înainte de începerea competiției.
2.
Organizatorii trebuie:
- să asigure oficiali calificați (arbitru, cronometrori și membri ai juriului) foarte
obiectivi; nerespectarea regulamentelor, favorizarea sau defavorizarea concurenţilor
atrage după sine suspendarea indemnizaţiei celui în cauză, pentru prestarea serviciului;
- să asigure aparatura necesară efectuării verificării caracteristicilor fiecărui model;
- să dea posibilitatea fiecărui sportiv să facă măsurători ale modelului înaintea
competiției;
- să asigure cel puțin o jumătate de zi de antrenament înaintea începerii competiției;
aceasta să fie menționată în programul competiției;
- să asigure un program de antrenament oficial, dându-le sportivilor un timp egal pentru
antrenament. Antrenamentul nu trebuie extins pentru a nu amâna startul oficial al
competiției;
- să afișeze rezultatele după fiecare rundă (lansare) în timpul desfășurării competiției și
să publice rezultatele finale la sfârșit. Afișarea rezultatelor nu trebuie să conțină
statistici suplimentare sau alte lucruri în afară de cele cerute de Regulament;
- să asigure facilități pentru controlul anti-doping dacă sunt cerute de Agenția Națională
Anti-doping;
- să stabilească loc de concurs potrivit, pentru a permite obținerea de performanțe cât
mai bune și recuperarea modelelor în siguranță;
- poate să ofere sportivilor sau antrenorilor, cu titlu de împrumut, dispozitive electronice
de tip altimetru sau transponder. În cazul în care acestea nu sunt restituite, cei în cauză
vor achita contravaloarea lor, până la sfârșitul competiției; în caz contrar,
sportivul/clubul respectiv va fi descalificat din competiţie și nu va mai primi astfel de
echipamente;
- pentru cronometrare, dacă nu este nimic altceva specificat în regulile clasei, vor fi
folosite cronometre electronice cu quartz și afișare digitală sau un sistem la fel sau mai
bun ca acesta.

3. Juriul competiției naționale este format din doi membri ai comisiei tehnice de specialitate și
delegatul FRMd, prezenți la competiție. Membrii juriului pot fi competitori, fiind înlocuiți la
clasa la care participă. Juriul trebuie să se asigure că se respectă toate regulile clasei respective
și este împuternicit să ia decizii în orice circumstanță apărută și să se pronunțe asupra litigiilor.
Înainte de începerea competiției, juriul trebuie să se asigure că organizatorul a îndeplinit
cerințele regulamentare. Juriului își va înceta atribuțiunile după ce au fost soluționate toate
contestaţiile valide depuse în timpul competiției; dacă nu sunt contestaţii în așteptare pentru a
fi judecate, juriul nu trebuie să-și înceteze activitatea până ce ultima probă din competiție nu
se termină.
4. Directorul de concurs, arbitrii și cronometrorii sunt propuși de către organizator și aprobați de
către comisia tehnică de specialitate. Arbitrii vor avea carnetele asupra lor, vizate la zi, de
către secretarul general al FRMd., în caz contrar, nu vor avea dreptul să arbitreze.
Directorul de concurs va trimite spre avizare, secretarului general al FRMd, Programul de
desfășurare a competiției, după care acesta devine oficial și va putea fi trimis către cluburile
participante, cu 4 zile înainte de competiție.
De asemenea este responsabil de desfășurarea regulamentară a competiției și de pregătirea
arbitrilor și cronometrorilor. Cronometrorii vor fi repartizaţi de către acesta, pentru fiecare
concurent, prin rotație, pe masură ce aceştia predau fişele de concurs, după semnarea
rezultatului precedent.
5. Înscrierea sportivilor la competiția națională se face online (înscrierea se trimite secretarului
general al FRMd și directorului de concurs), folosind formularul standard, cu șapte zile înainte
de începerea acesteia; sportivii înregistrați mai târziu sau nu au trimis înscrierea secretarului
general al FRMd în termenul fixat, vor achita taxa de concurs majorată.
6. În formularul de înscriere vor fi stabilite conducătorul și componența echipei. Înlocuirea unor
membri ai echipelor este permisă doar până în momentul începerii competiției. In situația în
care conducătorul echipei a omis să declare echipele până la startul competiției, acestea vor fi
alcătuite în ordinea alfabetică a sportivilor/categorie de vârstă din clubul/asociația sportiv/ă
respectiv/ă.
7. Numărul modelelor ce pot fi înscrise în competiție și caracteristicile tehnice ale acestora sunt
cele prevăzute în Regulamentul pe clasă. Un model poate fi folosit într-o competiție numai de
către un singur club, în sistem senior-junior, în conformitate cu prevederile Regulamentului pe
clasă. Sportivul poate repara sau schimba orice piesă , dar modelul rezultat trebuie să fie
conform cu Regulamentul competiției. Reparațiile sunt permise cu condiția ca modelul să
respecte regulile clasei respective.
8. Sportivul trebuie să fie constructorul modelelor înscrise în concurs doar în cazul în care
Regulamentul pe clasă o impune. Orice contestație făcută la adresa sportivului vizând
construcția modelului, va fi luată în considerare dacă va fi însoțită de dovezi incontestabile ale
reclamantului; declarațiile nu vor fi considerate dovezi.
9. Identificarea modelelor se face dacă și cum este prevăzut în Regulamentul pe clasă.
10. Clasamentul individual se realizează conform Regulamentului pe clasă și trebuie să includă
numele complet al fiecărui sportiv înscris în competiție, clubul de care aparține, iar pentru
concursurile de machete, numele modelului. Dacă la competiție au participat mai mult de trei
juniori, pentru aceștia se va realiza clasament separat. In caz contrar, li se vor atribui locurile
din clasamentul comun, punctajele acordate fiind la nivel de seniori.
Clasamentul pe echipe se întocmește dacă au participat sportivi din cel puțin 4 cluburi diferite,
afiliate la FRMd și presupune însumarea punctajelor membrilor (perechilor) echipei.

În caz de egalitate, echipa cu suma locurilor cea mai mică, luate în ordine de sus în jos,
câștigă. Dacă egalitatea persistă, locul individual cel mai bun face departajarea, sau numărul
acestor locuri.
Este interzis transferul rezultatelor de la o competiție la alta, indiferent de nivelul și
categoria acestora; fiecare competiție va avea propriul clasament, realizat în urma
participării sportivilor la competiția respectivă. Organizatorul care încalcă această
prevedere va pierde dreptul de a mai organiza competiții sportive de orice categorie, iar
persoana (persoanele) care a/au dispus transferul rezultatelor, va/vor fi sancționată/e
disciplinar.
11. Rezultatele vor fi considerate oficiale și vor fi transmise prin email sau postate pe site-ul
FRMd, numai după ce vor fi validate în comisia tehnică de specialitate, în termen de 7 zile.
12. Ceremonia de premiere începe cu Imnul Național. Crainicul va face deschiderea ceremoniei de
premiere și apoi va anunța categoriile/clasele medaliaților care vor veni în ordine însoțiți de
persoana desemnată din conducerea ceremoniei, înapoia podiumului.
Podiumul va fi aranjat astfel: medaliatul cu argint în partea stângă a podiumului – privit
dinspre spectatori (a doua treaptă ca înălțime), medaliatul cu aur în mijloc (cea mai înaltă
treaptă a podiumului) și medaliatul cu bronz în dreapta (treapta puțin mai joasă decât cea
pentru argint). Deplasarea în pas de defilare se face până ce sportivul îsi ocupă locul dinapoia
locului corespunzător al podiumului.
Crainicul va anunța numele celui care va înmâna premiile, amintind și funcția acestuia (în mod
uzual, delegatul FRMd).
Sportivul medaliat va fi chemat rostindu-i numele, echipa va fi chemată rostindu-i clubul, în
ordinea bronz, argint, aur. Medaliații vor urca pe podium când crainicul le rostește numele.
Primii vor urca pe podium medaliații cu bronz și li se vor înmâna diplomele și medaliile. Apoi
vor urca medaliații cu argint, urmați de medaliații cu aur. Câteva momente vor fi alocate
pentru a face fotografii.
Sportivii și echipele medaliate trebuie să participe la ceremonia de premiere. Toți sportivii
participanți sunt așteptați la ceremonia de decernare a premiilor, în ținută decentă (de preferat
echipamentul cluburilor pe care le reprezintă).
Sportivii care nu participă la ceremonie nu vor primi premiile.
CAPITOLUL 9: Plângeri și contestații
Orice sesizare, plângere sau contestație care vizează desfășurarea unei competiții, poate fi
formulată numai de către conducătorul echipei, precizat în Formularul de înscriere. Cele care vizează
alte aspecte, vor fi înaintate doar de către conducerea entităților reclamante. Ca urmare, alte contestații
nu vor fi luate în considerare.
Scopul plângerii este de a obține o corectare a unei situații fără a fi nevoie să se înainteze un
protest oficial. Se recomandă ca o plângere să fie înregistrată înainte ca o contestație să fie depusă.
Contestația trebuie prezentată în scris, directorului de concurs al competiției și trebuie însoțită de
o taxă stabilită anual de Biroul FRMd. Această sumă se returnează numai în cazul în care contestația
este admisă.
Aceeași persoană nu are voie să formuleze două contestații consecutive pentru același incident.

Contestațiile trebuie judecate în conformitate cu Regulamentele în vigoare, de către juriu, a cărui
rezoluţie este definitivă.
O contestație împotriva valabilității înscrierii, calificării sportivilor, regulilor de concurs, zonei de
zbor sau locului de concurs, verificării modelelor, arbitrilor sau oficialilor competiției, trebuie depusă cu
cel puțin o oră înainte de deschiderea competiției.
În timpul competiției, o contestație împotriva deciziei arbitrilor, oficialilor competiției sau
împotriva unei erori ori neregularități comise pe timpul competiției de un alt sportiv sau conducător de
echipă, trebuie depusă de către conducătorul echipei, cât de repede se poate, dar nu mai târziu de 60
minute din momentul când incidentul a avut loc; după acest termen nu se mai admit contestaţii.
Notă: contestația cu privire la rezultatele competiției trebuie depusă imediat ce acestea au fost
afișate și cel mai târziu înaintea festivității de premiere. Doar erorile de calcul sau de editare pot
fi corectate în termen de 7 zile, până la omologarea rezultatelor.
CAPITOLUL 10: Sancțiuni
Biroul Federal sau oficialii unei competiții au dreptul să aplice sancțiuni membrilor delegațiilor
participante (oficiali, antrenor, conducătorul echipei, sportivi, ajutoare oficiale, mecanici) pentru orice
încălcare a regulilor competiției.
a) Sancțiuni impuse de directorul de concurs:
Sancțiunile pot fi impuse de directorul competiției, cu acordul sau la solicitarea juriului,
pentru:
Infracțiuni tehnice - nerespectarea regulilor intenționat, din greșeală sau din neatenție.
Încălcări grave, inclusiv comportament sau acțiuni periculoase.
Comportament nesportiv - inclusiv, înșelăciune, inducerea în eroare sau a derutării
oficialilor, dezonorarea FRMd și a reprezentanților săi, interferarea intenționată cu alți
sportivi, agresarea fizică sau verbală, folosirea limbajului trivial și a injuriilor pe toată
perioada desfășurării activității, amenințări, calomnii, ofense sau jigniri la adresa
oricărui participant, falsificarea documentelor, folosirea echipamentului interzis,
consumul alcoolului și a substanțelor interzise.
b) Gama de sancțiuni:
Severitatea sancțiunilor impuse pot fi de la cea mai ușoară (pierderea punctelor) până la
descalificare, funcție de gravitatea abaterilor:
-

-

-

Fraude tehnice -încălcările regulilor tehnice sau nerespectarea cerințelor din greșeală
sau din neatenție unde nu s-au câștigat avantaje, dobândite de sportivul implicat,
acestea pot fi sancționate prin reducerea cu 2% din punctajul cel mai bun. Oricum,
dacă sportivul folosește un model, combustibil care nu respectă toate regulile
competiției ori nu a fost verificat de organizator, el trebuie descalificat din competiție.
Abateri grave- acțiuni periculoase ori repetarea unor abateri mai puțin periculoase,
trebuie să i se aplice cel puțin o sancțiune prin reducerea cu 5% din cel mai bun
punctaj realizat.

Comportament nesportiv. Înșelăciunea sau comportamentul nesportiv faţă de oficiali
(juriu, director de concurs, arbitri, etc.) şi ceilalţi sportivi, dezonorarea FRMd și a
reprezentanților săi, inducerea în eroare în mod deliberat a oficialilor, interferarea
intenționată cu alți sportivi, agresarea fizică sau verbală, folosirea limbajului trivial, a
semnelor obscene și a injuriilor pe toată perioada desfășurării activității, amenințări,
calomnii, ofense sau jigniri la adresa oricărui participant, falsificarea documentelor,
folosirea echipamentului interzis, a băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise,
violarea spațiului de concurs, ori încălcarea repetată intenționat a regulilor, trebuie
sancționat cu descalificarea din competiție. Membrii delegațiilor, care nu sunt
competitori, vor fi sancționați pentru comiterea oricărei fapte mai sus menționate, cu
amenda maximă, în cuantumul a 5 taxe de participare la competiția respectivă. Refuzul
plății acesteia sau comiterea unor abateri repetate, atrage după sine obligativitatea
părăsirii spațiului de concurs și interzicerea participării persoanei în cauză la orice
activitate organizată ulterior de către FRMd, până la data achitării amenzii.
- Descalificarea din competiție. Toți sportivii care folosesc în competiție un model,
echipament sau combustibil care nu sunt conforme regulilor și regulamentelor
competiției sau care nu au fost verificate de organizator trebuie descalificați din
competiție.
c) Anunțarea sancțiunii și afișarea ei:
Juriul trebuie să informeze sportivul în cauză și/sau conducătorul echipei, imediat ce
penalizarea a fost hotărâtă și motivul pentru care a fost dată. Penalizările trebuie afișate pe
tabela unde se afișează și rezultatele, în ziua când sancțiunea a fost dată.
-

d) Sancțiuni impuse de Biroul FRMd- penalizările pot fi date după ce o infracțiune a fost
raportată Biroului FRMd.
Tipuri de penalizări:
- avertisment, admonestare, mustrare;
- amendă de la 1 la 5 taxe de participare, in functie de gravitatea faptei;
- interzicerea participării ca sportiv sau ca oficial la competiții sportive pentru o perioadă
specificată de timp;
- suspendarea licenței sportive pentru o perioadă de timp determinată;
- descalificarea dintr-o competiție sau clasă;
- ștergerea din lista cu arbitri internaționali pentru o perioadă determinată de timp;
- orice sancțiune prevăzută de Codul Etic al FRMd;
- orice altă sancțiune care stă în competența FRMd să o aplice.
Biroul FRMd decide unde, când și cum vor fi aplicate și făcute publice sancțiunile sau
descalificările din competiții.
CAPITOLUL 11: Trofee
Toate trofeele reprezentând premii transmisibile sunt în custodia FRMd. Ele pot fi proprietatea
FRMd sau a donatorului.
Trofeele se oferă o dată pe an la Cupa României; în cazul în care nu se mai acordă, ele revin în
custodia donatorului sau a FRMd.
Deținătorii trofeelor transmisibile au responsabilitatea păstrării acestora fără a fi deteriorate,
gravării numelui pe plăcuță și a înapoierii către organizatorii următoarelor competiții la care vor
fi oferite.

CAPITOLUL 12: Reguli de siguranță
Întreaga responsabilitate a folosirii modelelor în condiții de siguranță, aparține antrenorilor și
sportivilor prezenți la competiție; organizatorului nu îi revine nicio obligaţie în cazul distrugerii
sau pierderii acestora.
Este interzis consumul bauturilor alcoolice în timpul desfășurării competițiilor. Sportivul care se
află sub influența băuturilor alcoolice nu are dreptul să participe la competiție. Persoanele aflate
sub influența băuturilor alcoolice nu au acces în zona de desfășurare a competiției.
Organizatorul este responsabil cu respectarea prezentei prevederi.
Juniorii pot participa la competiții numai însoţiţi de un antrenor, profesor sau instructor adult
delegat de club şi care răspunde de siguranţa acestora pe durata întregii competiţii, inclusiv de
cazarea, masa şi transportul acestora.
Organizatorii de competiţii și participanții trebuie să respecte Legea 4/2008 referitoare la
combaterea violenţei în sport modificată și completată cu Legea 10/2012 şi trebuie să
întreprindă toate măsurile pentru evitarea oricăror accidente în rândul sportivilor şi spectatorilor.
Antrenorii și sportivii au obligația să manifeste cinste și corectitudine în comportament, să evite
orice conflict fizic sau verbal, să respecte normele morale și de conduită, regulile și
regulamentele organizatorilor, pe întreaga perioadă a desfășurării competiției.
Abaterile de la aceste reguli se vor sancționa conform prezentului Regulament.
Se recomandă cluburilor să asigure sportivii împotriva riscului la accidente pe toată durata
pregătirii și a competițiilor.

Aprobat în Biroul Federal din data de 12. Decembrie. 2020 și validat în Adunarea
Generală din data de 27.02.2021.

Secretar general al FRMd,
Ioana DUMITRU

