FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE POPICE
REGULAMENTUL DISCIPLINAR
AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE POPICE
Cap. I - Regulamentul de funcţionare a Comisiei de Disciplină
Art. 1 Funcţionare
1.1. Funcţionarea acestei instanţe sportive face obiectul unui regulament şi a unor măsuri
disciplinare stabilite şi aprobate de Prezidiul Federal al Federaţiei Române de Popice.
1.2. Prezentul regulament completează articolele care prevăd acest subiect şi Legea nr. 69/2000,
Statutul Federaţiei Române de Popice şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei
Române de Popice.
Art. 2 Componenţa
2.1. Comisia de Disciplină se compune din preşedinte şi doi membri
2.2. Preşedintele Comisiei de Diciplină este numit de Prezidiul Federal la propunerea secretarului
general.
2.3. Membrii Comisiei de Disciplină sunt numiţi de secretarul general la propunerea preşedintelui
Comisiei de Disciplină.
Art. 3 Convocare
3.1. Comisia de Disciplină se convoacă de secretarul general al Federaţiei Romane de Popice, ori de
câte ori este nevoie.
3.2. Şedinţele Comisiei de Disciplină nu sunt publice. De la caz la caz, preşedintele poate declara
şedinţă publică.
Art. 4 Decizii
4.1. Comisia de Disciplină ia decizii cu majoritate simplă de voturi.
4.2. Nici un membru nu se poate abţine.
Art. 5 Probe
5.1. Deciziile Comisiei de Disciplină se bazează pe cel puţin una din următoarele probe:
a) raportul arbitrilor
b) raportul delegatului tehnic
c) imagini video
d) declaraţiile părţilor
e) declaraţiile martorilor
f) constatările medico legale
g) expertize
h) orice altă probă utilă care serveşte la aflarea adevărului
Art. 6 Audiere
6.1. Părţile pot fi audiate în situaţia unor neclarităţi rezultate din administrarea probelor.
6.2. Comisia de Disciplină poate decide audierea arbitrilor, a delegatului tehnic şi a oricăror alte
persoane în interesul cauzei pentru aflarea adevărului.
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Art. 7 Măsuri disciplinare
7.1. Comisia de Disciplină ia măsuri disciplinare conform prevederilor Regulamentului Disciplinar, a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea Federaţiei Române de Popice şi a hotărârilor stabilite
de Prezidiul Federal.
Art. 8 Comunicarea deciziilor
8.1. Hotărârile Comisiei de Disciplină trebuie să reprezinte acordul membrilor Comisiei care a
rezolvat cauza cu privire la soluţiile date problemelor supuse deliberării şi vor fi comunicate
secretarului general.
8.2 Deciziile Comisiei de Disciplină sunt comunicate părţilor sub formă scrisă cu confirmare de
primire.
Cap. II – Norme, abateri, sancţiuni
Art. 9 Norme
9.1. Normele de disciplină contribuie la desfăşurarea regulamentară a activitaţilor de popice şi la
dezvoltarea calitativă a popicelor în România.
9.2. Normele de disciplină se aplică cluburilor, oficialilor şi sportivilor care săvârşesc abateri:
- în săli unde se desfăşoară pregătirea sportivă sau se dispută jocuri publice;
- la sediul Federaţiei Române de Popice, al cluburilor, asociaţiilor sportive şi secţiilor de popice în
care aceştia îşi desfăşoară activitatea;
9.3. Prin oficiali se inţeleg: reprezentanţii Federatiei Romane de Popice, observatori, reprezentanţi
ai federaţiilor naţionale şi internaţionale, invitaţi străini, arbitri, conducători delegaţie, antrenori,
cadre medicale.
Art. 10 Abateri
Abaterea este fapta prin care se încalcă normele de etică sportivă, de joc şi competiţionale, de
organizare şi de disciplină, fiind singurul temei legal pentru aplicarea sancţiunii.
Abaterea constă dintr-o acţiune sau inacţiune, prin care se aduc prejudicii desfăşurării
regulamentare a activităţii sportive şi pentru care se impune aplicarea unor sancţiuni.
Art. 11 Recidiva
Constituie recidivă, săvârşirea unei noi abateri în termen de până la 1 (unu) an calendaristic, socotit
de la data sancţiunii anterioare.
În caz de recidivă, toate sancţiunile disciplinare prevăzute în prezentul regulament se pot majora
până la dublarea lor.
Art. 12 Necunoaşterea regulamentului
Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea sau interpretarea greşită a normelor de
disciplină şi prevederilor regulamentelor Federaţiei Române de Popice.
Art. 13 Sancţiunea disciplinară
13.1 Sancţiunea disciplinară constituie un mijloc de educare şi totodată o măsură de constrângere a
cluburilor, oficialilor şi sportivilor care au săvârşit acte de indisciplină, pentru prevenirea comiterii
unor noi abateri şi asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor de popice;
Asupra cluburilor şi asociaţiilor sportive de popice pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) amendă;
c) ridicarea dreptului de a organiza pe sala proprie pentru min. 2 etape;
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d) penalizarea cu puncte;
e) pierderea jocului cu 8 – 0
f) retrogradare;
g) excludere;
13.2 Asupra oficialilor (reprezenanţi ai Federaţiei Române de Popice, observatori, arbitri,
conducători, antrenori, medici, maseuri şi a jucătorilor şi jucătoarelor cluburilor secţiilor de popice)
pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) amendă;
c) suspendarea pentru o perioadă de timp sau un număr de jocuri (etape);
d) excludere din activitatea competiţională;
13.3 Sancţiuni aplicabile jucătorilor:
a) avertisment;
b) amendă;
c) suspendarea pe o perioadă de timp sau un număr de jocuri (etape)
d) pierderea jocului cu 8-0 (popice)
e) excludere din activitatea competiţională;
Art. 14 Definirea sancţiunilor disciplinare
- Avertismentul este notificarea scrisă prin care se atrage atenţia cluburilor, oficialilor şi a sportivilor
asupra abaterii comise.
- Amenda este sancţiunea care constă în obligaţia de a plăti o sumă de bani în contul Federaţiei
Române de Popice, cuantumul şi termenul de plată fiind stabilite de Comisia de Disciplină sau
comisiile sau colegiile asimilate. Neplata amenzii în termenul fixat, după hotărârea definitivă a
Comisiei de Disciplină (Comisiei de Apel) atrage după sine ridicarea dreptului de participare în
competiţiile organizate de Federaţia Română de Popice, a cluburilor, oficialilor şi sportivilor
acestora, până la plata amenzilor de către cei vinovaţi;
- Retrogradarea constă din trecerea, pe timp limitat sau nelimitat, dintr-o treaptă ierarhică
superioară într-una inferioară;
- Pierderea jocului cu 8-0 (popie) este sanctiunea disciplinara, care se aplica unei echipe aflate in
culpa.
- Ridicarea dreptului de a organiza pe sala proprie este sancţiunea disciplinară care are drept
consecinţă disputarea unuia sau mai multor jocuri oficiale, pe o altă sală, neutră.
- Excluderea sau eliminarea unui club afiliat, a oficialilor, precum şi a sportivilor din competiţiile
organizate de Federatia Română de Popice.
Art. 15 Cumulul sanctiunilor
15.1. Sancţiunile pot fi cumulate.
15.2 Dacă se săvârşesc mai multe acte de indisciplină se aplică sancţiunea pentru fapta cea mai
gravă.
Art. 16 Circumstanţe atenunante
Constituie circumstanţe atenuante, următoarele împrejurări:
- abatere sub influenţa unei ameninţări grave a integrităţii corporale sau a demnităţii;
- activitatea ireproşabilă până la comiterea abaterii;
- comportare sincera în faţa Comisiei de Disciplină, la dezbaterea cauzei.
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Art. 17 Circumstanţe agravante
Constituie circumstanţe agravante, următoarele împrejurări:
- premeditare;
- săvârşirea abaterii în grup;
- comiterea abaterii prin acte de violenţă;
- comiterea abaterii în stare de ebrietate;
- recidivă.
În cazul aplicării circumstanţelor agravante, sancţiunile pot fi majorate de către Comisia de
Disciplină.
Art. 18 Principii privind aplicarea sancţiunilor
Toate sancţiunile disciplinare din Regulamentul Disciplinar se aplică gradat.
Comisia de Apel şi Prezidiul Federal au competenţa de a le mări sau micşora, după caz.
Circumstanţele atenuante sau agravante, pot fi luate în considerare.
Recidiva, angrenează automat o agravare a sancţiunii.
Abaterile comise inaintea concursului sunt sancţionate cu aceleaşi norme ca acelea comise in timpul
concursului.
Sancţiunile pronunţate au efect imediat.
Art. 19 Suspendări
Suspendările pentru un număr limitat de concursuri se execută începând cu primul concurs de la
data pronunţării.
Suspendarea constă în interzicerea activităţii pe termen de min 1-3 etape;
Suspendările pentru perioade determinate se execută începând cu ziua în care au fost pronunţate.
Cap. III – Sancţiuni aplicabile structurilor sportive afiliate la Federaţia Română de Popice
Art. 20. Legitimarea şi transferarea jucătorilor
20.1 La concursurile oficiale de popice pot participa numai sportivi legitimaţi. Carnetele de
legitimare tip F.R.Popice se obţin pe baza unei cereri de legitimare tip (completată şi semnată de
sportivul şi clubul care solicită legitimarea). Cererile de legitimare, astfel completate vor fi depuse la
sediul Federaţiei Române de Popice.
20.2 Carnetele de legitimare se eliberează numai acelor sportivi care fac parte din cluburi de
popice afiliate la F.R. Popice.
20.3 Pot fi legiţimati sportivi cu cetăţenie straină numai daca fac dovada cu adresă oficială din
partea federaţiei naţionale respective ca ;
- nu a activat la nici un club sportiv din ţara sa.
- a întrerupt activitatea mai mult de un an de zile.
- federaţia naţională este de acord (dezlegare) ca sportivul să activeze la o echipă din România.
Legitimarea şi transferarea jucătorilor pe baza unor fraude se sancţionează:
- pierderea cu 8-0 (popice) a jocurilor oficiale în care au fost folosiţi şi contestaţi regulamentar astfel
de jucători sau jucătoare;
- amendă minim 1000 lei;
- anularea transferurilor, jucătorii rămânând legitimaţi la cluburile de la care provin;
- suspendare 2 ani pentru clubul care induce în eroare federaţia sau organele în subordine cu ocazia
legitimării jucătorilor, din rea credinţă;
- suspendare 6 luni jucătorul care, fiind legitimat pentru un club sportiv, mai semnează şi pentru
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secţia altui club, la aceeaşi ramură de sport, (cu excepţia sportivilor cu dublă legitimare, valabilă
numai la juniori, cf. Regulament transferări).
- amendă 500 lei pentru eliberarea a două sau mai multe acorduri (dezlegări) de transfer pentru
acelaşi jucător/jucătoare la două sau mai multe cluburi şi neanulate prin comunicare la F.R. Popice;
- Transferul jucatorilor de popice se face conform „Regulamentului privind transferarea sportivilor
de la o unitate sportivă la alta”
Art. 21 Lipsa de sinceritate
21.1 Inducerea în eroare, prezentarea de date false la Federaţia Română de Popice, sau la
comisiile/colegiile centrale, se sancţionează:
a) amendă min. 500 lei;
b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioadă competiţională de min. 6 luni;
Art. 22. Declaratii publice si in mass-media, precum si declaraţiile transmise prin mijloace de
comunicare
22.1 Declaratii cu caracter jignitor sau calomnios, ultragii grave la adresa persoanelor oficiale,
sau prezentarea tendentioasa a unor situatii neconforme realitatii, dupa audierea partilor si
verificarea probelor de catre Comisia de Disciplină, se sancţionează:
a) amendă min. 1000 lei;
b) excludere;
Art. 23. Viza anuală şi viza medicală
23.1 Anual, între 1-30 ianuarie se face viza carnetelor de legitimare de către Federaţia Română de
Popice. La participarea în fiecare concurs, sportivii depun înainte de competiţie la arbitrul principal
carnetele de legitimare prevăzute cu vizele anuale şi medicale la zi, carnete pe care le primesc înapoi
la încheierea competiţiei (în cazuri de abateri de la disciplina sportivă, carnetele se reţin de arbitrul
principal şi se depun la forul organizator);
23.2 Viza medicală pe carnetul de legitimare se va efectua numai la policlinicile si cabinetele
sportive si este valabilă 6 luni de la data inscrierii in carnet si valabilă 3 luni la peste 70 de ani.
23.3 Sancţiuni aplicabile:
a) folosirea unor jucatori care nu au viza medicala de specialitate, conform prevederilor Statutului
F.R. Popice si a Legii 69/2000 se sanctioneaza cu minimum 1000 lei si pierderea jocului cu 8-0
(popice);
Art. 24. Echipamentul sportiv
24.1 Jucătorii sunt obligaţi ca la orice concurs oficial, să poarte echipament uniform, sa fie acelaşi
pentru toti componentii echipei, cu insemnele clubului sportiv, în caz contrar, jucătorul respectiv va fi
sancţionat cu avertisment
Art. 25 Loturile naţionale
25.1 Refuzul cluburilor de a trimite sportivi selecţionaţi la echipele reprezentative pentru
convocări, antrenamente, concursuri, fără a avea motive temeinice se sancţionează:
a) suspendare din activitatea competiţională pe 6 luni;
Art. 26 Masuri de ordine
26.1 Spaţiul de joc în care evolueaza jucatorii va fi strict delimitat de catre organizatorul meciului
respectiv, astfel incat sa fie identificat in mod clar. In spaţiul de joc nu au voie sa se afle decat
jucatorii si un delegat al fiecarei echipe (antrenor);
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Jucatorii de rezervă si ceilalţi oficiali ai echipelor vor urmari competitia din spatiul rezervat
spectatorilor, daca nu este amenajat un spatiu special pentru acestia;
Pătrunderea nejustificată in incinta perimetrului de joc (in timpul jocului), se sancţionează cu
amenda 500 lei.
Art. 27 Nerespectarea dispozitiilor date de Federaţia Română de Popice, hotărârilor
Prezidiului Federal, se sanctionează:
a) avertisment pentru presedintele structurii sportive;
b) amenda min. 1000 lei;
c) suspendarea pesoanelor vinovate pentru o perioada competitională de min 3 etape;
d) interdicţie de participare a echipei în campionat, cu pierderea sau penalizarea cu puncte în
clasament.
Art. 28 Eligibilitatea
28.1 Jucatorii care reprezinta Federatia Romana de Popice în competiţiile interne şi internaţionale
vor fi certificati de federatie;
28.2 Participarea la competitii sportive interne si internationale oficiale, fără acordul Federaţiei
Română Popice se sancţionează:
a) amendă min. 1000 lei
b) suspendare 6 luni din competitiile interne si 1 an din competiile internationale;
CAP. IV SANCŢIUNI APLICABILE SPORTIVILOR
Art. 29 Sanctiunile dictate de sectiile structurilor sportive afiliate federatiei impotriva jucatorilor
legitimati trebuie comunicate acestora si Federatiei Romane de Popice, in termen de 5 zile.
29.1 Purtarea incorectă – gesturi şi cuvinte necuviincioase, jignirea sau ameninţarea persoanelor
oficiale sau a partenerului/adversarului de joc se sanctionează:
a) amendă min. 500 lei;
b) suspendare min. 3 etape;
29.2 Sportivii şi persoanele oficiale care se fac vinovate de proteste repetate la deciziile arbitrilor,
patrunderea in perimetrul de joc fara aprobare, gesturi nesportive sau obscene, se sanctioneaza:
a) avertisment;
b) amendă min. 1000 lei;
c) suspendare min. 4 etape.
29.3 Provocare de scandaluri în salile de popice, purtare scandaloasă în localurile organelor
Federatiei Romane de Popice, atitudine necuviincioasă, nerespectarea regulilor de ordine interioară
se sancţioneaza:
a) amendă min. 1000 lei;
b) suspendare min. 3 etape
29.4 Jignirea, bruscarea, ameninţarea persoanelor care fac parte din delegaţia echipei oaspete se
sanctionează:
a) amendă min. 1000 lei;
b) pierderea jocului cu 8-0 (popice);
c) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioada de minim 3 etape.
Art. 30. Fumatul si bautul
30.1 În timpul competitiei şi pe toata durata jocului jucatorii nu au voie să fumeze, să consume
bauturi alcoolice în sala de joc.
Jucătorul care încalcă aceste reguli se sanctioneaza cu:
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a) avertisment
b) amenda de 500 lei si poate fi suspendat pe durata jocurilor.
Nu este voie sa se consume bauturi alcoolice de niciun fel in incinta sălilor de popice.
Art. 31 Declaraţii publice şi în mass-media, precum şi declaraţiile transmise prin mijloace de
comunicare
31.1 Declaraţii cu caracter jignitor sau calomnios, ultragii grave la adresa persoanelor oficiale, sau
prezentarea tendentioasă a unor situaţii neconforme realităţii, după audierea părţilor si verificarea
probelor de catre Comisia de Disciplină, se sancţionează:
a) amendă min. 1000 lei;
b) excludere din activitatea competiţională;
Art. 32 Dopaj
32.1 Jucătorii depistaţi pozitiv la controlul antidoping, precum şi refuzul sportivilor de a participa la
controlul antidoping se sancţionează:
a) amendă min. 1000 lei;
b) suspendare din activitatea competiţională pentru minim 1 an ;
32.2 Persoanele oficiale implicate în dopajul sportivilor, se sancţionează:
a) amendă min. 1500 lei;
b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minim 1 (unu) an;
c) în caz de recidivă, excluderea din activitatea sportivă.
CAP. V SANCTIUNI APLICABILE ARBITRILOR, SPECTACTORILOR, OFICIALILOR
Art. 33. Sancţiuni aplicabile arbitrilor
33.1 Abaterile savârşite de arbitri în timpul concursurilor oficiale se judecă şi se sancţionează de
catre Comisia de Disciplină, la propunerea Comisiei Centrale de Arbitri şi vor fi sancţionate cu:
a) avertisment;
b) suspendare;
c) retrogradare;
d) excluderea
33.2 Solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale, peste drepturile oficiale, de la echipele
arbitrate, sau de la alte persoane interesate se sancţionează cu:
a) avertisment;
b) suspendare;
c) excludere
33.3 Arbitrul care se dovedeşte că iniţiază, participă şi instigă la acţiuni care pot ştirbi prestigiul
organelor de conducere ale F.R. Popice sau al Colegiului Central al Arbitrilor;
a) suspendare;
b) retrogradare;
c) excludere
33.4 Arbitrul care în urma unei sancţiuni disciplinare demisionează din rândurile arbitrilor, nu va
mai fi reprimit în rândurile acestora;
33.5 Abaterile se judeca in baza sesizarilor primite si a probelor din Regulamentele Tehnice ale
competitiilor;
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Art. 34 Incidente provocate de spectatori
34.1 Bruscarea, ameninţarea, lovirea arbitrilor sau persoanelor oficiale, înainte, în timpul sau după
terminarea jocului se sancţionează:
a) amendă min. 500 lei
34.2 Vătămarea gravă a persoanelor oficiale, se sancţionează:
a) amendă min. 1000 lei;
b) ridicarea dreptului de a organiza pe sala proprie pentru min. 2 etape;
c) excluderea din campionatele organizate de Federaţia Română de Popice;
34.3 Scandaluri, comportament necivilizat, injurii, calomnii, insulte la adresa oficialilor Federaţiei
Române de Popice, cluburi, etc., se sancţionează cu amendă de min. 500 lei.
Art. 35. Sancţiuni aplicabile oficialilor
35.1 Jignirea, bruscarea, ameninţarea persoanelor care fac parte din delegaţia echipei oaspete se
sanctioneaza:
a) amendă min. 1000 lei;
b) pierderea jocului cu 8-0 (popice));
c) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioada de minim 3 etape.
35.2 Bruscarea, ameninţarea, lovirea arbitrilor sau persoanelor oficiale, de către celelalte persoane
„oficiale”, înainte, în timpul sau după terminarea jocului se sancţionează:
a) amendă min. 500 lei;
b) suspendare 6 etape;
c) excluderea din activitatea competiţională;
35.3. Fumatul si bautul, in timpul competitiei si pe toata durata jocului, oficiali nu au voie sa
fumeze, sa consume bauturi alcoolice in perimetrul de joc.
Oficialul care incalca aceste reguli se sanctioneaza cu:
a) avertisment;
b) amenda de 500 lei si poate fi suspendat pe durata jocurilor;
Nu este voie sa se consume bauturi alcoolice de nici un fel in incinta salilor de popice.
CAP. VI CĂILE DE ATAC
Art. 37. Procedura şi competenţa de soluţionare a abaterilor
37.1 Nerespectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Federaţiei Române
de Popice, precum şi prevederile Regulamentelor de joc sunt sancţionate de către Comisia de
Discplină în conformitate cu prezentul Regulament.
37.2 Abaterile arbitrilor sunt sancţionate, în prima instanţă de către Comisia de Disciplină pe baza
propunerilor Colegiului Central al Arbitrilor în conformitate cu prezentul Regulament Disciplinar.
37.3. Actiunea poate fi deschisa din oficiu pe baza rapoartelor sau ca urmare a unei cereri
(memoriu, reclamatie) adresate Federatiei Romane de Popice de părţile care se consideră vătămate
( cluburi, asociatii sportive, membrii acestora, arbitri, antrenori, jucatori). Orice memoriu trebuie sa
cuprinda:
- nume, prenume, domiciliul si calitatea autorului;
- obiectul cererii cu detalierea motivelor şi a probelor pe care se întemeiază;
- numele, prenumele si adresa martorilor;
Întâmpinările, memoriile sau reclamaţiile vor trebui introduse în maxim 24 de ore de la ora de
disputare a jocului.
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37.3.1 Întâmpinările, memoriile sau reclamaţiile trebuie însoţite de o taxă stabilită prin hotărârea
Prezidiului Federal. În caz contrar, se respinge ca netaxat.
37.4 După examinarea cauzei, audierea părţilor şi a martorilor, Comisia de Disciplină va decide,
hotărârea fiind comunicată în scris cluburilor de apartenenţă.
Art. 38. Apelul
38.1 Asupra deciziilor de sancţionare se poate face apel la Comisia de Apel;
38.2 Comisia de apel se compune din preşedinte, un vicepreşedinte şi 1-3 membri, numiţi de
Prezidiul Federal la propunerea preşedintelui comisiei, care este ales de Adunarea Generală. Membri
comisiei nu pot aparţine Prezidiului Federal şi nici altor comisii ale Federaţiei Române de Popice.
38.3 Comisia de Apel ia decizii cu majoritate de voturi. În caz de paritate votul preşedintelui este
decisiv.
Comisia de Apel este convocată de secretarul general al F.R. Popice.
38.4 Apelurile pot fi declarate prin fax, scrisori sau depunere directă la F.R. Popice în termen de 5
(cinci) zile de la data pronunţării pentru cei care au luat cunoştinţă în scris, dacă nu au fost prezenţi.
38.5 Fiecare parte care a declarat apel trebuie să depună un memoriu în care va face o descriere
completă a faptelor şi va expune motivele prin care apreciază hotărârea ca fiind neregulamentară.
Apelul trebuie însoţit de o taxă stabilită prin hotărârea Prezidiului Federal. În caz contrar, apelul se
respinge ca netaxat.
38.6 Judecarea apelului se poate face şi în lipsa părţilor. Deciziile luate sunt comunicate în scris
părţilor, sunt executorii şi pot fi făcute publice.
Art. 39 Recursul extraordinar
39.1 Împotriva hotărârilor Comisiei de Apel se poate introduce Recurs Extraordinar la Prezidiul
Federal în termen de 5 (cinci) zile de la notificare deciziei.
Recursul trebuie însoţit de o taxă egală cu taxa de apel.
Art. 40 Instanţa supremă de atac
40.1 Prezidiul Federal este ultima instanţă de judecată.
40.2 Prezidiul Federal se poate sesiza din oficiu pentru orice încălcare a Statutului şi
regulamentelor în vigoare.
- poate sesiza în orice moment Comisia de Disciplină pentru orice caz pe care îl consideră necesar;
- poate sesiza în orice moment Comisia de Apel cu orice caz în care consideră că nu au fost aplicate
corect prevederile regulamentare de către prima instanţă;
- poate promova din oficiu Recurs Extraordinar pentru orice cauză în care consideră că nu au fost
aplicate corect prevederile regulamentare de către Comisia de Apel;
40.3 Hotărârile Prezidiului Federal sunt definitive şi executorii.
Art. 41 Comitelul Executiv
41.1 Pentru tratarea tuturor problemelor care apar neprevăzut şi cer o decizie imediată între
şedinţele Prezidiului Federal, acţionează Biroul Executiv;
41.2 Deciziile Comitetul Executiv au efect imediat şi trebuie aduse la cunoştinţa Prezidiului Federal.
CAP. VII PRECIZĂRI ŞI DISPOZIŢII FINALE
Art. 42 Orice caz neprevăzut în prezentul Regulament Disciplinar poate fi extins şi analizat prin
analogie cu alte cazuri asemănătoare. Deciziile luate în astfel de cazuri sunt ratificate de Prezidiul
Federal;
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Art. 43 Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate de către Comisiile si Colegiile Centrale ale
Federatiei Romane de Popice.
Art. 44 Sancţiunile prevăzute în Regulamentul Disciplinar se aplică şi oficialilor care urmaresc un
joc de popice în calitate de spectatori şi au abateri de la etica sportivă;
Art. 45 Excluderea, precum şi sancţiunile dictate pe o perioada mai mare de 6 luni vor fi ratificate
de către Prezidiul Federal, la propunerea Comisiei de Disciplină;
Art. 46 Sanctiunile aplicabile arbitrilor sunt propuse de Colegiul Central al Arbitrilor şi judecate de
Comisia de Disciplină;
Art. 47 Nimeni nu poate invoca în apărarea sa, necunoaşterea sau interpretarea greşită a normelor
de diciplină şi a prezentului regulament;

Prezentul Regulament Disciplinar al Federatiei Romane de Popice a fost aprobat de Prezidiul
Federal din 14.06.2016 şi intră in vigoare de la data de 01.07.2016

Secretar General
Constantin Ioan STAMATESCU

Actualizat in data de: 28.03.2016
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