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Art. 1. REGULAMENT GENERAL 

1.1.Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) este un organ tehnic, constituit din cadre despecialitate 

(practicanti cu minim 15 ani vechime in karate in stilurile recunoscute de Federatia Romana de 

Karate [FRK] siminim 10 ani in activitatea de arbitru FRK), care activeaza in vederea organizarii 

sidesfasurarii activitatii de formare, perfectionare a arbitrilor si asigura activitatea de arbitraj,in 

conditii optime, a competitiilor nationale si internationale organizate de FRK.  

1.2.Prezentul Regulament este valabil pentru Campionatele Nationale Interstiluri si orice competitie 

organizata de Comisia de Competitii a FRK sau cu aprobarea CD al FRK, pe Regulament WKF. 

Comisiile de Arbitri ale Comisiilor Nationale de Stil vor intocmi regulamente proprii ale 

Comisiilor de Arbitraj. Cate un exemplar din fiecare regulament al Comisiilor Nationale de Stil va 

fi depus la sediul FRK, si va fi indosariat in biblioraftul cu documentele CCA. 

1.3.Toti membriCCA trebuiesa detina, de cel putin 5 ani, categoriile maxime de arbitru, atat la kata, 

cat sila kumite. 

1.4.Componenta CCA este urmatoarea: 

- (1) Presedinte; 

- (2) Vicepresedinte Karate WKF; 

- (3) Vicepresedinte Karate Do; 

- (4) Membru; 

- (5) Membru. 

(1) Presedintele si cei patru membri ai CCA suntpropusi de catre Presedintele FRK si aprobati 

de catre Comitetul Director (CD) al FRK. 

(2) Vicepresedintele Karate WKF are in subordine toti arbitrii cu licente nationale  WKF dar si 

internationale WKF, EKF si BKF.Aproba impreuna cu Presedintele CCA delegarile la toate 

competitiile interstiluri din cadrul FR Karate (Campionate Nationale, Cupa Romaniei, 

Turnee Internationale din calendarul FR Karate organizate in Romania, Cupe si Turnee 

diverse organizate cu aprobarea FR Karate). Coordoneaza impreuna cu Presedintele CCA 

cursurile de pregarire si perfectionarea arbitilor, avand avizul Vicepresedintelui de resort. 

Alcatuieste, impreuna cu Presedintele CCA, in urma cursurilor si examenelor de 

promovare, propunerile de licentiere a arbitrilor, care, dupa avizarea din partea 

Vicepresedintelui de resort al FR Karate, vor fi prezentate de catre acesta Presedintelui 

FRK in vederea validarii. 

(3) Vicepresedintele Karate Do are in subordine sefii arbitrajului din cadrul Comisiilor 

Nationale de Karate de stil si raspunde de  activitatea acestora. Supervizeaza impreuna cu 

Presedintele CCA activitatea de formare si perfectionare a arbitrilor de stil, respectandu-se 

intocmai regulamentele de arbitraj ale stilurilor. Aproba impreuna cu Presedintele CCA 

delegarile de arbitri la competitiile de stil, in urma propunerilor Presedintilor comisiilor de 

arbitraj de stil. Tine evidenta arbitrilor de stil si a calificarilor acestora. 

 Vicepresedintele Karate Do indeplineste si functia de Secretar. 

(4) Un membru numit de catre Presedintele CCA indeplineste functia de Trezorier. 

(5) Celalalt membru poate avea sarcini stabilite de comun acord cu Presedintele CCA in 

functie de necesitati. 

1.5.Pe teritoriul Romaniei, la orice competitie de karate aprobata de FRK, Seful Comisiei de Arbitri 

care va oficia pe toata durata va fi de cetatenie romana; 

1.6.Orice competite care se desfasoara cu aprobarea FRK va avea brigada de arbitri validata de catre 

CCA, dupa cum urmeaza:  

- La Campionatele Nationale Interstiluri, Cupa Romaniei si la orice competitie organizata de 

Comisia de Competitii a FRK, CCA va face delegarile nominale, in scris, pe formularul 

oficial, care va fi depus la dosarul competitiei respective. 
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- Pentru restul competitiilor care au aprobarea CD al FRK si care se desfasoara pe Regulament 

WKF, organizatorul va solicita CCA nominal arbitri pe care ii doreste (sau va solicita CCA sa ii 

trimita un numar de arbitri, nespecificand/specificand pe cineva anume). CCA, luand in 

considerare propunerea organizatorului, va intocmi delegarea oficiala, conform regulamentelor in 

vigoare. In cazul absentei motivate a unuia / mai multor arbitri, organizatorul va notifica CCA si 

va solicita inlocuirea acestuia / acestora. Niciun arbitru care nu este trecut pe delegarea oficiala a 

CCA nu va putea oficia la aceasta competitie. 
1.7.Orice arbitru care va fi invitat sa oficieze la competitiile organizate cu sau fara aprobarea FRK, 

exceptand Campionatele Nationale Interstiluri si competitiile organizate de Comisia de Competitii 

a FRK, va trebui sa ceara, in scris (pe formular tip), acordul CCA. Aceasta prevedere este valabila 

si in cazul competitiilor internationale care se desfasoara pe Regulament WKF (exceptie: la 

Campionatele Internationale de Stil, este necesar acordul scris al CCA numai pentru arbitri cu 

licenta WKF care nu fac parte din Comisia Nationala respectiva. Pentru arbitri care fac parte din 

comisia de stil respectiva, dar nu au licenta WKF, presedintele comisiei de srbitri a stilului va 

intocmi delegarea oficiala si va obtine acordul CCA).  

1.8.La Campionatele Nationale Interstiluri, la orice competitie organizata de Comisia de Competitii a 

FRK, la competitiile organizate cu aprobarea FRK si la competitiile Comisiilor Nationale de Stil 

care se desfasoara pe Regulament WKF, pana la faza semifinalelor si a finalelor pentru locurile III, 

brigada de arbitri de la suprafata poate fi alcatuita din 3 membri: un arbitru de centru si 2 arbitri de 

scaun, amplasati pe colturile laturii opuse arbitrului central. Kansa va sta in afara suprafetei de 

siguranta, la stanga sau la dreapta arbitrului central. Arbitrul central voteaza prin ridicarea mainii, 

dupa ce a strigat “YAME”, iar regula majoritatii va fi respectata in luarea deciziei. Arbitrul central 

poate propune acordarea de puncte, iar acestea vor fi validate numai daca exista sustinerea a cel 

putin unui arbitru de scaun. Daca un singur arbitru de scaun semnaleaza un punct, iar arbitrul 

central este sigur ca acel punct nu este valabil, nu va opri meciul. Daca ambii arbitri de scaun 

semnaleaza un punct, arbitrul central va opri meciul si va acorda punctul. Doar arbitrul central va 

propune acordarea penalitatilor. Arbitrul central se poate misca peste tot, in interiorul suprafetei de 

lupta si in zona de siguranta. Semifinalele si finalele se vor desfasura conform Regulamentului 

WKF, cu 5 arbitri pe suprafata. In functie de disponibilitatea de timp, Comisia de Arbitri si 

Comisia de Organizare Competitii, vor decide daca toate finalele se vor desfasura pe o singura 

suprafata sau pe mai multe. 

1.9.De asemenea, la competitiile de kata, care indeplinesc aceleasi conditii de organizare enumerate la 

punctul 1.8., pana la semifinale si finalele pentru locurile III, pot oficia doar 3 arbitri la suprafata, 

daca aceasta va fi decizia organizatorului. Dupa aceasta faza, se va trece la sistemul cu 5 arbitri. 

Modalitatea de arbitraj va fi specificata in invitatia pe care organizatorul o va trimite cluburilor. 

1.10. La competitiile de copii, vor putea oficia doi arbitri pe suprafata, pozitionati “in oglinda”, sau 

trei arbitri, daca aceasta va fi decizia organizatorului. Pentru sistemul de arbitraj “in oglinda”, 

ambii arbitri isi vor exprima optiunea de a acorda puncte si penalizari. Arbitrul principal poate opri 

meciul la semnalizarea arbitrului secund sau daca el observa ca s-a punctat sau s-a comis o 

iregularitate de orice tip. Modalitatea de arbitraj va fi specificata in invitatia pe care organizatorul 

o va trimite cluburilor. 

1.11. La cursul de arbitraj WKF pot participa membri cluburilor afiliate FRK si alte personae 

interesate de cunosterea prevederilor Regulamentului WKF. Licente de arbitru WKF pot obtine in 

urma unui examen numai membrii FRK.  

1.12. Participantii trebuie sa se inregistreze la Secretarul CCA cu cel putin 15 de zile înainte de 

începerea cursului, sau, pentru a putea totusi participa chiar daca au depasit perioada de inscriere 

mentionata, vor achita o taxa suplimentara pentru intarziere, stabilita de CCA.  

1.13. La curs candidatii trebuie sa poarte uniforma asa cum este definita la Art.3.  



Federatia Romana de Karate                             Aprobat in sedinta CD din data de: 17.04.2015 
Comisia Centrala a Arbitrilor                                              Nr. Inregistrare FRK: 412/17.04.2015 

 

REGULAMENTUL COMISIEI CENTRALE A ARBITRILOR – EDITIA 2015 – V.1. – actualizat in CD din 21 mai 2016 
5 

1.14. Daca nu se prezinta in tinuta mentionata candidatilor li se va refuza participarea fara nici o alta 

posibilitate de derogare.  

1.15. Inainte de orice competitie majora (Campionate Nationale, Cupa Romaniei, etc.), toti arbitrii 

delegati trebuie sa participe la sedinta tehnica inainte de inceperea competitiei. 

1.16. Detaliiledesfasurarii acesteia vor fi comunicate de CCA in timp util.  

1.17. De asemenea, in ziua desfasurarii competitiei, toti arbitrii delegati se vor prezenta in sala de 

competitie cu 30 de minute inaintea orei oficiale de incepere.  

1.18. Arbitrii delegati la o competitie nu pot indeplini si o alta functie in cadrul acelei competitii 

(ex.: arbitru si organizator, etc.). 

1.19. Arbitrii si judecatorii din suprafata nu trebuie sa apartina cluburilor sportivilor care evolueaza 

in acel meci.  

1.20. Este obligatia fiecarui arbitru de a informa Managerul de Tatami daca va incepe un meci in 

care este implicat un sportiv din clubul din care acesta apartine. 

1.21. Nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine penalizarea arbitrului care a incalcat-o.  

1.22. Arbitrii nu vor da explicatii cu privire la deciziile lor decat Managerului de Tatami simembrilor 

CCA.  

1.23. In cazul in care i se cer explicatii despre decizile luate, el va redirectiona, politicos, persoana 

care le solicita, catre Presedintele CCA sau unul din membrii CCA.  

1.24. Baremele si conditiile de arbitraj vor fi stabilite de catre CCA cu organizatorul competitiei 

inainte de a face delegarile arbitrilor la respectivul eveniment. 

1.25. Arbitrii care vin la competitie cu sportivi nu vor putea deconta cheltuielile de transport. 

1.26. Secretarul CCA va pastra toate documentele pana cand va completa si modifica bazele de date.  

1.27. Dupa finalizarea acestor operatiuni, Secretarul CCA va preda documentele 

originaleSecretariatului FRK si va trimite mail cu actualizarile facute tuturor membrilor CCA 

siPresedintelui FRK.  

1.28. Comisiile Nationale de Stil, prin Comisiile de Arbitri, isi vor forma arbitri pe Regulamentele 

specifice, cu supervizarea CCA. Acesti arbitri pot oficia la toate competitiile interne si 

internationale ale comisiei respective.  

1.29. Prevederea de la art. 1.28. este valabila si pentru Comisiile Nationale de Stil ale caror 

competitii se desfasoara pe Regulament WKF, dar acestia nu pot oficia la Campionatele 

Interstiluri, la orice competitie organizata de Comisia de Competitii a FRK, la competitiile 

organizate cu acordul FRK si la competitiile altor Comisii Nationale de Stil care se desfasoara pe 

Regulament WKF. 

1.30. Regulamentele de competitie oficiale vor fi: Regulamentul Competitiei de Kata si Kumite –

ultima versiune aprobata de WKF si regulamentele organizatiilor la care este afiliata FRK.  

 

Art. 2. ATRIBUTIILE SI COMPETENTELE CCA 
2.1.CCA este responsabila cu examinarea si certificarea arbitrilor oficiali si delegarea lor la     

competitiile organizate si aprobate de catre FRK, BKF,EKF si WKF, precum si 

competitiiinternationale organizate de catre federatii afiliate la BKF,EKF si WKF.  

2.2.CCA asigurara si mentine standardele arbitrajului precum si aplicarea siinterpretarea uniforma a 

regulamentului.  

2.3.CCA tine evidenta tuturor arbitrilor din FRK. 

2.4.CCA va monitoriza performanta arbitrilor in timpul competitiilor. La fiecare competitie va fi numit 

un membru CCA ca sef al Comisiei de Arbitraj. Acesta va monitoriza activitatea managerilor de 

tatami, la sfarsitul competitiei acordandu-le calificative. Activitatea fiecarui oficial care arbitreaza 

la o competitie va fi monitorizata de managerul de tatami unde isi defasoara activitatea. 
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2.5.CCA colaboreaza permanent cu Comisia Centrala de Organizare Competitii pentru a fi indeplinite 

toate conditiile necesare de desfasurare a competitiilor. 

2.6.CCA actualizeaza permanent regulamentele de arbitraj la nivel national in conformitate cu 

prevederile si modificarile regulamentelor federatiilor la care este afiliata FRK.  

2.7.CCA stabileste si formuleaza periodic strategia si planurile de pregatire ale arbitrilor,in 

concordanta cu regulamentele de arbitraj in vigoare. 

2.8.CCA organizeaza cursuri nationale de formare pentru arbitri. 

2.9.CCA organizeaza cursuri de perfectionare care se finalizeaza cu examene de mentinere si / sau 

promovare la o categorie superioara. 

2.10. CCA propune spre aprobarea CD arbitrii care vor sustine examene pentru obtinerea licentelor 

balcanice,europene si mondiale.  

2.11. CCA colaboreaza cu celelalte comisii si colegii centrale la elaborarea calendarului sportiv 

anual, a regulamentelor competitiilor interne, a planurilor de dezvoltare a karate-ului.  

2.12. Reclamatiile primite de catre Presedintele CCA pot duce la evaluarea ulterioara a performantei 

oficialului / oficialilor in cauza si analizarea cu atentie a faptelor care au dus la situatia respectiva.  

2.13. Membrii delegati ai CCA, numiti de catre Presedinte pentru cercetarea spetei in cauza vor 

raporta in scris catre comisia de disciplina a FRK concluziile la care au ajuns.  

2.14. In cazul in care un arbitru suporta critici serioase din partea persoanelor indreptatite, CCA va 

declansa o ancheta si, daca este cazul, va inainta Comisiei de Etica si Disciplina a FRK un raport 

in care se vor specifica toate detaliile si concluziile aferente. 

 

Art. 3. DREPTURILE SI INDATORIRILE ARBITRILOR  

3.1.Arbitri au urmatoarele drepturi: 

- sa fie delegate sa oficieze meciuri la nivelul categoriei pe care o detin; 

- sa primeasca baremul pentru arbitrajul prestat; 

- sa participe si sa-si expuna punctele de vedere la reuniunile organizate ale arbitrilor; 

- sa fie stimulati pentru contributii deosebite in activitatea de arbitraj; 

- sa faca apel la Comisia de Apel a FRK impotriva hotararilor pronuntate de comisiile FRK in 

legatura cu cauzele in care au fost implicati; 

- sa fie recompensati cu premii, cupe, diplome si plachete. 

3.2.Arbitri au urmatoarele indatoriri: 

- sa cunoasca, sa-si insuseasca si sa aplice intocmai regulamentele de competitie, regulamentul 

CCA si instructiunile CCA cu privire la interpretarea si aplicarea acestora; 

- sa fie cinstiti, corecti si impartiali cand oficiaza in suprafata de competitie; 

- sa anunte din timp CCA daca, din motive intemeiate, nu pot participa la competitiile la care au 

fost delegati; 

- sa respinga orice incercare de influenta sau coruptie si sa sesizeze imediat conducerea CCA in 

cazul in care se petrec astfel de fapte; 

- sa participe cu regularitate la stagiile de pregatire organizate de CCA; 

- sa fie examinati ori de cate ori vor impune normele CCA; 

- sa poarte in mod obligatoriu uniforma oficiala de arbitru, asa cum este aceasta definita in Art.4; 

- sa dea explicatii numai membrilor CCA, ori de cate ori este cazul; 

- sa aiba o comportare exemplara pe parcursul competitiei; 

- sa nu faca declaratii in presa, radio sau televiziune care sa aduca prejudicii activitatii CCA si 

imaginii FRK; 

- sa nu critice activitatea si modul de arbitraj al colegilor sai; 
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Art. 4. UNIFORMA OFICIALA  
4.1.Arbitrii trebuie sa poarte uniforma oficiala, la toate concursurile si cursurile de arbitrajconform 

prevederilor ultimei versiuni a RegulamentuluiWKF.  

4.2.Uniforma oficiala va fi dupa cum urmeaza: 

- Sacou bleumarin, la un singur rand de nasturi, cu doi nasturi argintii, cu emblema FRK, 

EKF sau WKF (se poarta calificarea cea mai mare); 

- Camasa alba cu maneci scurte; 

- Cravata FRK, purtata fara ac; 

- Pantaloni simpli, gri deschis, fara manseta; 

- Sosete de culoare albastru inchis sau negru; 

- Pantofi negri, fara siret si fara toc, pentru a fi utilizati pe tatami.  

4.3.Pentru femei sunt facute urmatoarele precizari suplimentare: 

- Parul poate fi lung pana la umeri; 

- Pot purta verigheta;  

- Pot avea un machiaj discret; 

- Pot purta, la uniforma, tocuri mai mici de 6 cm in afara suprafetei de lupta, iar pe 

tatamiconform prevederilor de la punctul 4.2.  

4.4.Aceasta uniforma este obligatorie la toate competitiile organizate de FRK si la cursurile de arbitraj.  

4.5.Arbitrii delegati care nu se prezinta echipati regulamentar, nu vor putea oficia la competitia 

respectiva si vor suporta integral cheltuielile de transport si acomodare.  

4.6.Orice modificare aparuta in Regulamentul WKF va conduce automat la schimbarea  prevederilor 

prezentului articol.  

 

Art. 5. CATEGORIILE DE ARBITRI. CALIFICARI SI COMPETENTE 

5.1.Categoriile de arbitru se impart pe cele doua probe, kata si kumite. 

5.2.Pentru proba kata, categoriile sunt: 

- Judecator B (Judge B); 

- Judecator A (Judge A); 

- Manager de Tatami. 

Echivalentele intre vechile categorii de arbitraj si noile categorii sunt: 

 categoria A – Judge A; 

 categoriile B si C  –  Judge B. 

5.2.1. Conditii de admitere si promovare:  

- Pentru a fi acceptat ca Judge B, candidatul trebuie sa aiba minim 18 ani, si gradul, intr-unul 

din cele 4 stiluri, de minim 1 Kyu.  

- Promovarea la Judge A se poate face dupa minim 3 ani, in urma sustinerii unui examen atat 

teoretic, cat si practic, iar gradul de stil trebuie sa fie minim 1 Dan. 

5.2.2. Relicentierea se va efectua, din punct de vedere teoretic, la fiecare doi ani, in cadrul 

Seminarului National pentru pregatirea arbitrilor.  

5.2.3. Neparticiparea la stagiu atrage suspendarea dreptului de a arbitra pentru anul respectiv.  

5.2.4. In cazul in care, din motive obiective, un arbitru nu poate participa si va anunta din timp acest 

lucru, CCA ii va comunica data urmatoaruluistagiu la care va putea sa sustina relicentierea. In 

perioada pana la stagiul urmator va putea arbitra daca va fi numit de catre CCA. 

5.2.5. Judge B cu o experienta de pana la 2 ani va putea fi delegat la cupe (exceptand Cupa 

Romaniei) la Campionatele Nationale de Copii si la Campionate Nationale de Stil.  

5.2.6. Incepand cu al treilea an, Judge B, va putea fi delegat si la Campionatele Nationale Interstiluri 

de Seniori, Cadeti, Juniori si U21, precum si la Cupa Romaniei, dar nu va putea evolua ca 

judecator central si nu va fi prezent in suprafata incepand de la faza in care au mai ramas 8 
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sportivi de evoluat la categoria respectiva, si in semifinala si finala pentru locul III din cadrul 

repasajului. 

5.2.7. Managerul de Tatami trebuie sa fie Judge A si sa aiba minim 5 ani de cand a obtinut aceasta 

categorie. 

5.2.8. Managerul de Tatami va intocmi un raport, dupa fiecare zi de competitie, in care va nota 

calificativele pentru fiecare arbitru, precum si alte evenimente care s-au petrecut in suprafata 

pe care o conduce (contestatii, abaterile arbitrilor de la regulament, etc.). 

5.2.9. Evaluarea fiecarui arbitru se va face pe o scala de la 1 la 5 pentru fiecare din urmatoarele 

criterii: 

- Evaluarea rezultatului meciurilor; 

- Timpul de reactie pe durata competitiei; 

- Gestica si postura pe durata competitiei.  

5.2.10. Dupa ce se vor nota toate aceste criterii se va face media. 

5.2.11. Rapoartele intocmite de Managerii de Tatami vor fi predate secretarului CCA, care va trece 

media de evaluare in baza de date a arbitrilor. 

5.2.12. In cazul in care un arbitru va fi evaluat la 3 competitii consecutive cu un procentaj mai mic de 

70%, CCA va decide retrogradarea acestuia la categoria imediat inferioarasi examinarea 

(relicentierea) anuala a acestuia timp de trei ani consecutiv. 

5.3.Pentru kumite, categoriile sunt: 

- Judecator B (Judge B); 

- Judecator A (Judge A); 

- Arbitru B (Referee B); 

- Arbitru A (Referee A); 

- Supervizor de Meci; 

- Manager de Tatami. 

Echivalentele intre vechile categorii de arbitraj si noile categorii sunt: 

 categoria A – Referee A; 

 categoria B – Referee B sau Judge A; 

 categoria C – Judge B. 

5.3.1. Conditii de admitere si promovare:  

- Pentru a fi acceptat ca Judge B, candidatul trebuie sa aibamin. 18 ani, si gradul, intr-unul 

din cele 4 stiluri, de minim 1 Kyu.  

- Promovarea la o categorie superioara se poate face dupa minim 1 an, in urma sustinerii 

unui examen atat teoretic, cat si practic. 

5.3.2. Relicentierea se va efectua, din punct de vedere teoretic, la fiecare doi ani, in cadrul 

Seminarului National pentru pregatirea arbitrilor.  

5.3.3. Neparticiparea la stagiu atrage suspendarea dreptului de a arbitra pentru anul respectiv.  

5.3.4. In cazul in care, din motive obiective, un arbitru nu poate participa si va anunta din timp acest 

lucru, CCA ii va comunica data urmatoaruluistagiu la care va putea sa sustina relicentierea. In 

perioada pana la stagiul urmator va putea arbitra daca va fi numit de catre CCA. 

5.3.5. Judge B va putea fi delegat la cupe (exceptand Cupa Romaniei), Campionate Nationale de 

Copii si Campionatele Nationale de Stil, nu va oficia la centru si nu va fi prezent in suprafata 

incepand de la faza in care au mai ramas 8 sportivi de evoluat la categoria respectiva, si in 

semifinala si finala pentru locul III din cadrul repasajului.  

5.3.6. Judge B nu va putea fi Supervizor de Meci. 

5.3.7. Judge A va putea fi delegat la cupe (exceptand Cupa Romaniei), Campionate Nationale de 

Copii si Campionate Nationale de Stil, nu va oficia la centru si nu va fi prezent in suprafata 
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incepand de la faza in care au mai ramas 4 sportivi de evoluat la categoria respectiva, si in 

finala pentru locul III din cadrul repasajului.  

5.3.8. Judge A nu va putea fi Supervizor de Meci.  

5.3.9. Referee B va putea fi delegat la cupe, Campionate Nationale de Copii, Campionate Nationale 

de Stil si Campionatele Nationale Interstiluri, va oficia si la centru, si nu va fi prezent in 

suprafata incepand cu fazele semifinale, atat pe tabloul initial cat si in repasaj. 

5.3.10. Referee B poate fi Supervizor de Meci. 

5.3.11. Referee A va putea fi delegat la toate competitiile si va avea toate competentele. 

5.3.12. Supervizorul de Meci trebuie sa aiba categoria Referee B sau Referee A.  

5.3.13. Managerul de Tatami trebuie sa fie Referee A de min. 5 ani. Managerul de Tatami va intocmi 

un raport, dupa fiecare zi de competitie, in care va nota calificativele pentru fiecare arbitru, 

precum si alte evenimente care s-au petrecut in suprafata pe care o conduce (contestatii, 

abaterile arbitrilor de la regulament, etc.). 

5.3.14. Evaluarea fiecarui arbitru se va face pe o scala de la 1 la 5 pentru fiecare din urmatoarele 

criterii:  

- Gestica; 

- Deplasare in suprafata (pentru Referee); 

- Cunoasterea si aplicarea regulamentului;  

- Cooperarea cu ceilalti arbitri din suprafata; si examinarea (relicentierea) anuala a acestuia 

timp de trei ani consecutiv 

- Timp de reactie; 

- Observarea si acordarea punctelor si a penalitatilor; 

- Concentrarea si atentia distributiva.  

5.3.15. Dupa ce se vor nota toate aceste criterii se va face media. 

5.3.16. Rapoartele intocmite de Managerii de Tatami vor fi predate secretarului CCA, care va trece 

media de evaluare in baza de date a arbitrilor. 

5.3.17. In cazul in care un arbitru va fi evaluat la 3 competitii consecutive cu un procentaj mai mic de 

70%, CCA va decide retrogradarea acestuia la categoria imediat inferioara. 

5.3.18. Competentele si obligatiile arbitrilor si judecatorilor sunt stipulate in Art. 12 din 

Regulamentulde Competitie Kata si Kumite al WKF. 

 

Art. 6. CURSURILE DE ARBITRAJ. EXAMENE 

6.1.Cursul anual de perfectionare si relicentiere va fi trecut in Calendarul Competitional al FRK. 

6.2.Cursul va implica explicatii si actualizarea regulamentului.  

6.3.In functie de decizia FRK, se poate organiza cursul fie inaintea unei competitii, fie separat.  

6.4.La finalul cursului se va sustine examenul teoretic de relicentiere sau, pentru cine este cazul, de 

promovare la o categorie superioara.  

6.5.Pentru candidatii la promovare, examenul practic va fi sustinut pe parcursul competitiei (in cazul 

in care cursul se organizeaza inaintea unei competitii si daca arbitrul respectiv are o categorie 

care ii permite sa oficieze la aceasta, conform Art. 4), sau la alta competitie care va fi aleasa de 

catre membri CCA.   

6.6.Toate cheltuielile aferente cursului anual de perfectionare (deplasare, acomodare, taxa, etc.)vor fi 

suportate de catre fiecare arbitru.  

6.7.Nu vor plati transportul si acomodarea arbitri delegati oficial de catre CCA la competitie, daca se 

organizeaza cursul inaintea unei competitii.  

6.8.Fiecare arbitru se va inscrie pentru cursul anual, cu max. 15 de zile inaintea datei de incepere, la 

secretarul CCA si va mentiona daca va sustine doar examenul de relicentiere sau va dori sa 

promoveze la categoria urmatoare.  
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6.9.Rezultatele examenului de promovare vor fi date la sfarsitul competitiei la care s-a sustinut proba 

practica.  

6.10. Examenul teoretic va fi sustinut pe baza intrebarilor si conform standardelor WKF. 

6.11. Pentru afi promovat, baremele sunt urmatoarele:  

- pentru kata: Judge B  – peste 80%; 

Judge A  – peste 90%; 

- pentru kumite:  Judge B  – peste 70%;  

Judge A  – peste 75%;  

Referee B  – peste 80%; 

Referee A  – peste 90%. 

6.12. Pentru examenul practic, conditiile, criteriile si baremele sunt urmatoarele:  

6.12.1. Examenul de kata: fiecare candidat va executa un kata din scoala careia ii apartine. 

(1) Evaluarea se va face dupa urmatoarele criterii:  

o evaluarea executiei (se va face conform Regulamentului de Kata WKF); 

o evaluarea rezultatului meciurilor pe parcursul competitiei (pentru aceasta 

concurentii vor nota pe un formular tip notele pe care le dau executiei lui Aka si 

Ao. Se va compara rezultatul evaluarii lor cu rezultatul evaluarii membrilor 

comisiei de examinare);  

o timpul de reactie pe durata competitiei; 

o gestica si postura pe durata competitiei.  

(2) Fiecare criteriu va fi notat de la 1 la 10 sau de la 5 la 1.  

(3) Se va face media pentru toate aceste criterii.  

(4) Pentru a se face media, fiecare criteriu va trebui sa aiba min. 60% procentaj.  

(5) In caz contrar, daca un singur criteriu va avea mai putin de 60%procentaj, proba se 

considera a fi picata. 

(6) Baremele de promovare a examenului practic sunt urmatoarele:  

o Judge B  – peste 80%;  

o Judge A  –peste 90%;  

6.12.2. Examenul de kumite: fiecare candidat va arbitra si va fi evaluat dupa urmatoarelecriterii:  

- Gestica; 

- Deplasare in suprafata (pentru Referee); 

- Cunoasterea si aplicarea regulamentului; 

- Cooperarea cu ceilalti arbitri din suprafata; 

- Timp de reactie; 

- Observarea si acordarea punctelor si a penalitatilor; 

- Concentrarea si atentia distributiva.  

(1) Fiecare criteriu va fi notat de la 1 la 10 sau de la 5 la 1. 

(2) Se va face media pentru toate aceste criterii.  

(3) Pentru a se face media, fiecare criteriu va trebui sa aiba min. 60% procentaj.  

(4) In caz contrar, daca un singurcriteriu va avea mai putin de 60% procentaj, proba se 

considera a fi picata. 

(5) Baremele de promovare a examenului practic sunt urmatoarele:  

o Judge B  – peste 70%;  

o Judge A  –peste 75%;  

o Referee B  – peste 80%;  

o Referee A  – peste 90%. 

(6) Examenul va fi promovat daca vor fi indeplinite baremele minime atat la examenul 

teoretic, cat si la examenul practic. 
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(7) In cazul in care baremul pentru un examen (fie teoretic, fie practic, fie ambele) nu va fi 

indeplinit si va fi mai mic cu 10% (ex.: in loc de min. 80%, candidatul obtine 69% sau mai 

putin), atunci acesta va fi retrogradat cu o categorie (daca va avea doar Judge B isi va 

pierde licenta); daca baremul nu va fi indeplinit, dar se va situa in intervalul cuprins intre 

baremul minim si baremul minim minus 10% (ex.: in loc de min. 80%, candidatul obtine 

intre 70% si 79%), atunci acesta nu va promova, dar isi va mentine categoria pe care o avea 

inaintea examenului.  

6.13. Secretarul CCA, impreuna cu Secretariatul FRK vor asigura toata logistica necesara pentru a 

organiza in bune conditii desfasurarea cursurilor si a examenelor arbitrilor (Sali corespunzatoare 

evenimentului, formulare tip pentru examen, videoproiector, ecran, etc.) 

 

Art. 7. CONDITII SI CRITERII DE DELEGARE LA COMPETITII INTERNATIONALE  
7.1.Pentru ca un arbitru sa fie propus de catre CCA pentru a obtine licenta de arbitru BKF, EKF si 

WKF, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- Sa fie Judge A la kata si/sau Referee A la kumite de minim 3 ani; 

- Sa aiba calificative la competitiile in care a fost delegat in ultimii 2 ani de peste 80%; 

- Sa cunoasca bine limba engleza, franceza sau spaniola,atat scris cat si citit; 

- Sa nu fi avut in ultimii 2 ani abateri disciplinare pentru care a fost avertizat sau deferit 

Comisiei de Disciplina a FRK. 

7.2.Pentru a fi delegat la o competitie internationala, CCA va propune arbitrii si va face evaluari dupa 

urmatoarele criterii principale: 

- Sa fie Judge A la kata si/sau Referee A la kumite de min. 3 ani; 

- Sa aiba calificative la competitiile in care a fost delegat in ultimii 2 ani de peste 80%; 

- Sa cunoasca bine limba engleza, franceza sau spaniola,atat scris cat si citit; 

- Sa nu fi avut in ultimii 2 ani abateri disciplinare pentru care a fost avertizat sau deferit 

Comisiei de Disciplina a FRK; 

- Sa fie disponibil in perioada in care se desfasoara competitia.  

7.3.Criterii suplimentare: 

- Gradul de importanta al competitiei internationale; 

- Detinerea unei licente internationale (de stil, BKF, EKF si WKF) pentru care a sustinut 

examen si a primit dreptul de a arbitra la acel nivel; 

- Daca a mai participat la alte competitii internationale si modul in care a fost evaluat. 

7.4.La campionatele organizate de catre BKF, EKF si WKF vor participa numai arbitri nominalizati de 

CCA, care detin licentele impuse de organizator.  

 

Art. 8. SANCTIUNI  

Cand unul sau mai multi arbitri incalca Regulamentul de Competitie sau Regulamentul CCA, membri 

CCA vor desemna o comisie formata din 3 arbitri cu experienta, neutri si fara a avea legaturi cu arbitri 

anchetati, care vor judeca faptele si vor acorda avertismente sau penalizari conform alineatelor de mai 

jos. Decizia va fi comunicata CCA in termen de 5 zile de la incheierea competitiei in care s-au 

constatat neregulile respective. 

8.1.In functie de gravitatea faptei, CCA vaaplica urmatoarele sanctiuni:  

(1) Mustrare verbala se acorda pentru: 

- Decizii partinitoare care avantajeaza sau dezavantajeaza un sportiv si/sau un club.  

(2) Mustrare scrisa se acorda pentru: 

- Decizii partinitoare repetate care avantajeaza sau dezavantajeaza un sportiv si/sau un club. 

(3) Suspendare pe o perioada determinata se acorda pentru: 

- Incalcari grave ale regulamentului de arbitraj. 
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(4) Retrogradarea se acorda pentru:  

- Incalcari grave ale regulamentului de arbitraj, dupa sanctiunea de suspendare; 

- Actiuni violente adresate participantilor la competitiile organizate sub egida FRK.  

(5) Retragerea definitiva a competentei de arbitru se acorda pentru: 

- Repetarea actelor comise pentru care a fost penalizat cu retrogradare.  

8.2.Daca un arbitru paraseste suprafata de competitie fara aprobarea Managerului de Tatami, i se va 

retine 10% din baremul de arbitraj. Pentru a doua abatere de acest gen la aceeasi competitie, i se va 

retine 25% din barem, iar pentru a treia abatere la aceeasi competitie, acesta nu va primi baremul 

de arbitraj si nu va fi delegat la urmatoarea competitie. Pentru abateri repetate de acest gen, CCA 

va decide penalitatile care se impun: suspendare de la orice competitie interna si internationala pe 

o perioada de 6 luni, la prima abatere, 12 luni, la adoua abatere si excluderea din brigade de arbitri, 

la a treia abatere. 

8.3.Daca un arbitru vorbeste la telefon in suprafata de competitie, i se va retine 10% din baremul de 

arbitraj. Pentru a doua abatere de acest gen la aceeasi competitie, i se va retine 25% din barem, iar 

pentru a treia abatere la aceeasi competitie, acesta nu va primi baremul de arbitraj, nu i se vor 

deconta cheltuielile de transport si acomodarea si nu va fi delegat la urmatoarea competitie. Pentru 

abateri repetate de acest gen, CCA va decide penalitatile care se impugn: suspendare de la orice 

competitie interna si internationala pe o perioada de 6 luni, la prima abatere, 12 luni, la adoua 

abatere si excluderea din brigade de arbitri, la a treia abatere. 

8.4.Daca un arbitru paraseste competitia in mod nejustificat si fara sa anunte CCA, acesta nu va primi 

baremul de arbitraj si nu va mai fi delegat la urmatoarea competitie. Pentru abateri repetate de 

acest gen, CCA va decide penalitatile care se impugn: suspendare de la orice competitie interna si 

internationala pe o perioada de 6 luni, la prima abatere, 12 luni, la adoua abatere si excluderea din 

brigade de arbitri, la a treia abatere. 

8.5.Daca, din motive obiective, un arbitru este nevoit sa paraseasca locul de desfasurare alcompetitiei 

si anunta CCA, atunci aceasta va aproba acest lucru si va hotara daca arbitrul incauza va primi tot 

baremul de arbitraj sau va primi proportional cu timpul in care a oficiat.  

8.6.Orice arbitru care nu va respecta prevederile Art. 1.6. si 1.7., va fi suspendat de la toate 

competitiile interne si internationale pe o perioada de 6 luni. La a doua abatere va fi suspendat de 

la toate competitiile interne si internationale pe o perioada de un an, iar la a treia abatere va fi 

exclus din brigada de arbitri. 

8.7.Absenta nemotivata a unui arbitru care este delegate oficial la o competitie, atrage dupa sine 

urmatoarele penalizari: suspendare de la orice competitie interna si internationala pe o perioada de 

6 luni, la prima abatere, 12 luni, la adoua abatere si excluderea din brigade de arbitri, la a treia 

abatere. 

8.8.Orice arbitru care, prin comportamentul si actele pe care le savarseste (nu respecta regulamentele 

in vigoare, nu se adreseaza organelor competente, in ordine ierarhica, pentru a solutiona 

problemele aparute in activitatea pe care o exercita), aduce prejudicii inaginii FRK, va fi suspendat 

de la orice competitie interna si internationala, pe o perioada de 2 ani la prima abatere si va fi 

exclus din brigada de arbitri la a doua abatere. 

8.9.Orice arbitru care aduce injurii la adresa colegilor arbitri, antrenori si oficiali, va fi penalizat dupa 

cum urmeaza: suspendare de la orice competitie interna si internationala pe o perioada de 6 luni, la 

prima abatere, 12 luni, la adoua abatere si excluderea din brigada de arbitri, la a treia abatere. 

8.10. Toate aceste nereguli si sanctiuni vor fi trecute in raportul pe care Managerii de Tatami il vor 

intocmi dupa ziua de competitie. 

8.11. Pentru alte nereguli care vor aparea si pentru care nu exista prevederi in prezentulRegulament, 

CCA va hotara masurile necesare pentru remedierea lor si va propune sanctionarea 

contravenientilor. 
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8.12. Dupa fiecare avertisment sau penalizare acordate, CCA va intocmi un raport in care va trece 

toate evenimentele si faptele care s-au petrecut, numele persoanelor implicate, articolele din 

regulament care au fost incalcate, avertismentele si penalizarile acordate, etc. si il va preda 

Comisiei de Disciplina a FRK.  

 

Art.9. MODIFICARI  
9.1.Orice modificare adusa prezentului regulament va fi efectuata de catre Comisia Centrala a 

Arbitrilorsi va fi aprobata de catre Comitetul Director al FRK.  

 

 

 

 

Presedinte CCA,                                                                          Presedinte FRK, 

Danut Stoica                                                                                Octavian Amzulescu 


