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1. COMISIA DE ARBITRI 

1.1. Comisia de Arbitri se formeaza si functioneaza conform Statului Federatiei Romane de Tir cu Arcul. 

1.2. Comisia de Arbitri: 

 Organizeaza pregatirea si instruirea permanenta a arbitrilor la nivel national 

 Informeaza si sustine pregatirea candidatilor pentru Arbitri Continentali si Internationali 

 Desemneaza arbitri pentru competitiile din Calendarul intern, in asa fel incat sa asigure rotatia 

arbitrilor si practica necesara noilor arbitri de nivel national 

 Asigura informarea cu privire la modificarile de regulament la nivel international, prin 

mijloacele de coumunicare ale Federatiei 

 Asigura comunicarea ofciala cu Comisia arbitrilor a World Archery Europe ai a World Archery, 

prin intermediul mijloacelor de comunicare ale Federatiei 

 

2. ATRIBUTIILE ARBITRILOR 

2.1. Arbitri trebuie sa asigure ca turneele se desfasoara in concordanta cu Regulamentele Federatiei 

Romane de Tir cu Arcul si cu cele ale World Archery Europe si World Archery, si in conditii de 

corectitidine fata de toti participantii. 

2.2. Arbitri verifica toate distantele si amplasarea corecta a terenului sau traseului de competitie; 

dimensiunile panourilor si a tintelor; amplasarea tintelor la inaltimea corecta; inclinatia uniforma a 

panourilor. 

2.3. Verifica toate echipamentele utilizate in timpul competitiei. 

2.4. Verifica toate echipamentele sportivilor inainte de inceperea competitiei si in orice moment in 

timpul competitiei, daca este necesar. Verificarea echipamentului de tragere se poate face in ordinea 

alfabetica a cluburilor participante sau in ordinea panourilor, in cazul in care repartitia pe panouri este 

disponibila la acel moment. Arbitri pot cere modificarea sau schimbarea elementelor de echipament 

care nu corespund prevederilor regulamentare. 

2.5. Controleaza derularea tragerii si inregistrarea rezultatelor. 

2.6. Se consulta cu Directorul de Tragere si cu Directorul de Competitie cu privire la chestiuni legate de 

derularea competitiei. 

2.7. Se ocupa de orice dispute sau apeluri care pot aparea in timpul competitiei si, daca este necesar, le 

avanseaza Juriului de Apel. 

2.8. Impreuna cu Directorul de Tragere pot decide intreruperea competitiei in caz de conditii meteo 

nefavorabile, pene de curent, un accident grav, sau alte situatii neprevazute, dar sa incerce, daca este 

posibil, derularea completa a programului din acea zi. 
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2.9. Vor lua in considerare reclamatiile sau cererile relevante ale Capitanilor de Echipe, si cand este 

posibil vor lua masurile necesare. Deciziile colective se iau prin majoritate simpla a voturilor, iar in caz 

de egalitate votul Directorului de Concurs este decisiv. 

2.10. Se ocupa de orice intrebari/chestiuni legate de derularea tragerii sau de comportamentul 

sportivilor. Aceste aspecte trebuie rezolvate fara intarziere si pana la Festivitatea de Premiere. Decizia 

arbitrilor sau a Juriului de Apel, unde este cazul, este finala. 

2.11. Se vor asigura ca sportivii si oficialii respecta Regulamentele si deciziile arbitrilor. 

2.12. Arbitrii care au o legatura cu unii sportivi din competitie nu isi pot exercita atributiile de arbitru in 

legatura cu acestia. Intr-o astfel de situatie, un alt abitru trebuie solicitat pentru a se pronunta. Prin 

„legatura cu sportivii” se intelege: grad de rudenie, membri ai aceluiasi club, relatie antrenor-sportiv 

etc. Este obligatia fiecarui arbitru de a se abtine de la pronuntare intr-o astfel de situatie si de a solicita 

un coleg. 

 

3. JURIUL DE APEL 

3.1. Juriul de apel este format din 3 membri, persoane care nu sunt arbitri sau sportivi la acea 

competitie. 

3.2. Juriul de apel se numeste la Sedinta Tehnica. 

3.3. Decizia in cadrul Juriului de Apel se ia prin majoritatea simpla a voturilor si este definitiva. 

3.4. Apelurile impotriva deciziilor arbitrilor trebuie facute in scris de catre Capitanul de echipa sau de 

cei implicati direct, atunci cand nu s-a desemnat un Capitan de echipa. Apelurile sunt supuse unei taxe 

comunicate la inceputul fiecarui an de catre Federatie. Taxa se returneaza in cazul in care apelul este 

considerat justificat de catre Juriul de Apel. 

3.5. Apelurile trebuie avansate Juriului de Apel in maxim 15 minute de la finalizarea rundei la care se 

refera acesta. In cazul meciurilor eliminatorii, daca apelul poate afecta derularea fazelor urmatoare, 

acesta trebuie avansat in maxim 5 minute de la terminarea fazei de competitie la care se refera. 

3.6. In momentul in care se primeste un Apel, acest fapt si continutul apelului trebuie comunicat 

Capitanilor de Echipa. 

3.7. Decizia Juriului de Apel trebuie consemnata in Registrul de Sedinte si comunicata catre apelant, 

arbitrilor, organizatorilor si capitanilor de echipa inainte de inceperea urmatoarei faze a competitiei, 

sau pana la inceperea Festivitatii de Premiere. 


