Formare și ierarhie arbitri din cadrul Federației Române de Ciclism

Pentru a deveni arbitru in cadrul Federației Române de Ciclism este nevoie de
parcurgerea unor etape de formare.
Cei interesați sa adere la programul de formare al arbitrilor, indiferent de
specializare (șosea, MTB, Trial, etc.), sunt invitati să ia legătura cu Președintele Colegiului
Central al Arbitrilor. Pentru anul 2022 - Tomas Ciprian-Cristian – cca@federatiadeciclism.ro
Calificările sunt, în ordine crescătoare, următoarele:
1. Arbitru aspirant:
a. Condiții de eligibilitate: orice persoana (M/F) in varsta de peste 18 ani, Limba
Engleza obligatoriu minim nivel conversational (pentru Moto-Commissaires
sunt necesare in plus urmatoarele: permis categoria A valabil - minim 3 ani
vechime, cazier auto, detinere motocicleta personala)
b. Procedura:
- Inscrierea la adresa de e-mail mai sus mentionata (de preferat in
perioada Octombrie – Martie), precizand ramura ciclista dorita si un
Curriculum-Vitae sumar;
- primirea documentatiei/bibliografiei necesare;
- insusirea cunostintelor din documentatie/bibliografie;
- participarea la minim un concurs din calendarul FRC în calitate de
arbitru aspirant si obtinerea minim a unui calificativ favorabil din
partea arbitrului principal;
- sustinerea unui test (scris sau on-line) în urma caruia este
declarat respins sau admis pentru pasul următor;
c. Un Arbitru Aspirant poate participa la concurs(uri) doar impreuna cu cel
putin un Arbitru Național sau Elite.
d. Formarea se face de către FRC;
e. Participarea la concurs(uri) se face pe cheltuiala proprie
f. Durata minima: 1 an competitional complet
2. Arbitru asistent (inclusiv moto):
a. Condiții de eligibilitate: cei care au promovat examenul organizat de Colegiul
Central al Arbitrilor;
b. Arbitrul asistent poate fi delegat la orice concurs din calendarul FRC și
este evaluat de către arbitrul principal al competitiei respective;
c. Formarea se face de către FRC;
d. Experiența minima pentru promovare: 5 concursuri d i n c a l e n d a r u l F R C
arbitrate și zero penalizari din partea Colegiului Central al Arbitrilor (pe baza
evaluarilor primite de la Arbitrii Nationali/Elite);
e. Arbitrajul este remunerat legal conform Normelor financiare FRC pentru anul

respectiv (inclusiv, acolo unde este cazul: deplasare, cazare, masa) la nivelul
de Arbitru Asistent.
f.

Primeste echipament de arbitraj (uniforme, materiale de lucru, etc.)

g. Durata minima: 1 an competitional complet. După indeplinirea condițiilor

minime de promovare, daca doreste, poate să susțina examenul pentru
poziția de Arbitru Național (scris sau on-line) organizat de Colegiul Central al
Arbitrilor
3. Arbitru național (National Commissaire / Moto Commisaire):
a. Condiții de eligibilitate: cei care au promovat examenul de la Pct.2 Lit.g
b. Este delegat la evenimente naționale și internaționale desfășurate pe
teritoriul Romaniei;
c. Pe baza experienței acumulate și a cunostintelor necesare poate fi delegat ca
arbitru principal la evenimente naționale;
d. Formarea se face de către FRC;
e. Dacă are pregătirea și experiența necesara (respectiv minim 5 ani National
Commissaire cu minim 5 participari active anuale in competitii, inclusiv
internationale, organizate in Romania) poate să solicite Colegiului Central al
Arbitrilor acordul si sustinerea sa participe la cursul de formare Elite National
Commissaire, organizat de UCI;
f.

Arbitrajul este remunerat legal conform Normelor financiare FRC pentru anul
respectiv (inclusiv, acolo unde este cazul: deplasare, cazare, masa) la nivelul
de Arbitru National

g. Primeste echipament de arbitraj (uniforme, materiale de lucru, etc.)

4. Elite National Commissaire:
a. Condiții de eligibilitate: persoanele care au promovat examenul UCI;
b. Are prioritate in delegarea ca arbitru principal la evenimentele internaționale
desfășurate pe teritoriul Romaniei;
c. Poate fi delegat de catre UCI ca arbitru la concursuri din afara Romaniei;
d. Propune Colegiului Central al Arbitrilor delegarile arbitrilor pentru ramura
ciclista unde a obtinut calificarea Elite;
e. Sustine activ si se implica in organizarea cursurilor si examenelor pentru
Arbitrii Aspiranti si Arbitrii Asistenti;
f.

Arbitrajul este remunerat legal conform Normelor financiare FRC pentru anul
respectiv (inclusiv, acolo unde este cazul: deplasare, cazare, masa) la nivelul
de Elite National Commissaire – membru al panelului de arbitri)

Nota: In cazul in care in decurs de 2 ani competitionali un arbitru nu participa activ la
concursurile de ciclism pentru ramura optata, acesta isi va pierde categoria de arbitraj
detinuta in acel moment (exceptii fac: Elite National Commissaire si UCI Commissaire). De
asemenea, un arbitru poate fi retrogradat de catre Colegiul Central al Arbitrilor si Comisia
de Discuplina, in urma unor abateri grave ale comportamentului si in activitatea de arbitraj.

