FEDERATIA ROMÂNĂ DE POPICE

REGULAMENTUL PENTRU ARBITRI SI ARBITRAJ
1. Generalităţi
Activitatea pe plan intern este reglementată de Statutul Federatiei Române de Popice,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al F.R.P., Regulamentul Sportiv, Regulamentul pentru arbitri
şi arbitraj si Regulamentul disciplinar.
Prezentul Regulament cuprinde:
- modul în care se poate obtine licenţa de arbitru;
- modul de promovare, retrogradare sau radiere;
- atribuţiile şi îndatoririle arbitrilor înainte, în timpul, la sfârşitul competiţiilor;
- delegările arbitrilor;
- recompense şi sancţiuni.
Întreaga activitate de arbitraj este coordonată de Colegiul Central al Arbitrilor (CCA) şi are
următoarele atribuţii şi sarcini:
- evidenţa, formarea, calificarea, promovarea, retrogradarea şI radierea arbitrilor,
- delegarea arbitrilor principali la competiţiile organizate de FRP în ţară,
- delegarea arbitrilor secunzi (adjuncti ai arbitrului principal) la competiţiile internaţionale
care au loc in ţară ( meciuri inter-ţări şi inter-cluburi),
- aplicarea practică a Regulamentului sportiv a Reglementarilor de desfasurare a competitiilor
interne şi a Regulamentelor Internaţionale aprobate de NBC în cadrul jocului de popice.
Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatoriu pentru toţi factorii implicaţi în
competiţiile de popice:
- Preşedinţii Secţiilor de popice,
- Preşedinţii de Cluburi Sportive,
- Antrenori, sportivi, arbitri, functionari, organizatori şi spectatori.
2. Desfăşurarea competiţiilor interne de popice; este asigurată de arbitrii calificaţi, care trebuie,
de regulă să fie neutri faţă de echipele pe care urmează să le arbitreze.
2.1. Calificarea arbitrilor
Pentru obţinerea licenţei de arbitru, solicitantul va cere în scris F.R.P.-C.C.A. aprobarea înscrierii la
cursul de calificare pentru obţinerea licenţei de arbitru.
Cursul de calificare cuprinde tematica elaborată de C.C.A. care va programa cursanţi pentru examinare
în vederea obţinerii licenţei de arbitru.
Absolvenţii vor primi din partea C.C.A. carnetul de arbitru şi ecusonul tip F.R.P.
Toţi arbitrii trebuie să-şi vizeze anual până la data de 15 ianuarie carnetul la C.C.A. şi să achite
taxa anuală.
2.2. Categorii de clasificare pentru arbitri.
Acordarea categoriei de clasificare se face de către F.R.P. la propunerea C.C.A. în funcţie de
activitatea depusă de arbitru şi de continuitatea acestuia, precum şi de nivelul de pregătire.
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Arbitrii sunt clasificaţi în următoarele categorii:
a) categoria a-III-a,
b) categoria a-II-a,
c) categoria I-a,
d) arbitru de lot divizionar,
e) arbitru internaţional.
Categoria a-III-a de clasificare a unui arbitru se acordă oricărei persoane care a absolvit cursul
de calificare pentru arbitrii şi a obţinut licenţa de arbitru. Se pot înscrie persoane care au noţiuni despre
jocul de popice: foşti sportivi, antrenori sau conducători (inactivi), care trebuie să aibe vârsta cuprinsă
între 20 şi 55 de ani şi sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat.
Antrenorii şi jucătorii cu rezultate deosebite şi activitate îndelungată în jocul de popice, precum
şi absolvenţii de institut superior cu activitate în jocul de popice se pot prezenta la examinare pentru
obţinerea licenţei de arbitru şi categoria a-III-a de clasificare fără a urma cursurile de calificare pentru
arbitri.
Acordarea licenţei de arbitru şi a categoriei a-III-a se face la propunerea C.C.A. în baza
documentului întocmit de comisia de examinare la care se anexează chestionarele completate de
participanţi.
Comisia de examinare este constituită din delegatul C.C.A. al F.R.P.
Categoria a-II-a de clasificare se acordă arbitrilor de categoria a-III-a cu un stagiu continuu în
arbitraj de 2 ani şi să nu fi fost sancţionaţi în această perioadă.
Examinarea arbitrilor care îndeplinesc condiţiile mai sus menţionate se face de către C.C.A., care
încheie documentul de examinare cu propunerile de promovare, anexând chestionarele completate de
arbitrii participanţi.
Categoria a - I - a de clasificare se acordă arbitrilor de categoria a-II-a cu un stagiu continuu în
arbitraj de minim 2 ani in categoria a - II - a, perioadă în care nu au fost sancţionaţi şi au condus ca
arbitrii principali cel puţin 15 jocuri în campionatele naţionale între echipe sau competiţii individuale.
Examinarea arbitrilor care îndeplinesc condiţiile mai sus menţionate se face de către C.C.A., care
încheie documentul de examinare cu propunerile de promovare, anexând chestionarele completate de
arbitrii participanţi.
Licenţa de arbitru internaţional se poate obţine de către candidaţi în urma absolvirii unui
seminar internaţional de obţinere a licenţei, organizat de N.B.C., din 3 în 3 ani. Licenţa are o
valabilitate de 6 ani, după care este necesară o noua participare la seminarul internaţional, pentru
prelungirea licenţei cu 6 ani. La aceste cursuri vor participa acei arbitri nominalizaţi de C.C.A.- vorbitori
de limba germana, aprobaţi de Prezidiul Federal şi înscrişi de către F.R.P. la secretariatul N.B.C.
Promovarea arbitrilor în categorii superioare, se poate face şi prin acordarea de derogări de la
normele de avansare, la propunerea C.C.A. şi aprobarea Prezidiului Federal al F.R.P. Sunt vizaţi arbitrii
care au dovedit o pregătire teoretica si practică deosebită şi au obţinut rezultate superioare în
activitatea de arbitraj.
Pentru menţinerea arbitrajelor la un nivel superior, C.C.A. va organiza periodic cursuri de
instruire şi perfecţionare pentru arbitri.
2.3. Sancţiuni pentru arbitri.
Aceste sancţiuni se pot acorda pentru:
- lipsa de activitate sau activităţi necorespunzătoare,
- încălcări ale Regulamentului Sportiv,
- încălcări ale Regulamentului pentru arbitri şi arbitraj
- încălcări ale Regulamentului disciplinar
- încălcări ale altor dispoziţii ale F.R.P.,
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când se fac vinovaţi de acte de indisciplină.

Arbitrii pot fi sancţionaţi cu :
a) Avertisment în următoarele cazuri:
- prezentarea la competiţii oficiale în echipament necorespunzător,
-nerespectarea regulamentului competiţiei şi implicit desfăşurarea necorespunzătoare a
acesteia,
-netransmiterea la federatie, în termen de 48 de ore a documentelor competiţiei arbitrate.
b) Suspendare în următoarele cazuri :
-netransmiterea repetată în timp de 48 de ore a documentelor competiţiei
arbitrate se sancţionează cu suspendarea de la delegări cu 2-4 etape,
-nerespectări repetate ale aplicării Regulamentului competiţiei, sau a modului
de desfăşurare a acesteia se sancţionează cu suspendare de la delegări cu 2-4 etape,
-prezentarea în mod eronat a desfăşurării unei competiţii sau modificării
documentelor şi a raportului de joc, se sancţionează cu suspendare de la
delegări cu 6 etape.
c) Retrogradare în următoarele cazuri :
-incapacitate de a conduce o competiţie,
-s-a făcut vinovat de acte de indisciplină.
-nerespectarea reglementărilor anti-doping
d) Retragerea licenţei în următoarele cazuri :
- acte de indisciplină grave,
- încălcarea repetată a Regulamentelor de joc, după ce a mai fost suspendat pentru
acelaşi lucru (recidivişti)
- nu a activat cel puţin 2 ani fără a avea motive intemeiate,
- nu a participat la cursurile de reinstruire şi perfecţionare .
Arbitii care au fost sancţionaţi cu retragerea licenţei vor fi radiaţi din evidenţele C.C.A.
Arbitrii care au absentat motivat de la cursurile de reinstruire şi perfecţionare pot fi reactivaţi la
o solicitare a lor (în scris), aprobată de C.C.A. şi vor fi repuşi in activitate în urma promovării unui
examen.
Măsurile de sancţionare şi deciziile legate de acestea vor fi comunicate arbitrului în cauză,
căruia i se dă posibilitatea de a contesta în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţării. După
această dată, hotărârea Prezidiului Federal va fi definitivă.
2.4. Limita de vârstă
Vârsta minimă pentru obţinerea licenţei de arbitru este de 20 de ani. VÂRSTA Maximă de
activitate ca arbitru este de 70 de ani (an calendaristic).
3. Delegarea arbitrilor
Competiţiile sportive oficiale sunt conduse de unul sau mai mulţi arbitri principali calificaţi,
delegaţi de C.C.A. Delegaţia va fi expediată arbitrului principal delegat, cu cel puţin 7 zile înainte de
data competiţiei şi va cuprinde valoarea de decontat de către organizatorul competiţiei (transport,
cazare, masă şi barem de arbitraj, în conformitate cu normele financiare în vigoare în ţară la data
respectivă).
În cazul unei imposibilităţi de participare la o competiţie, arbitrul nominalizat, trebuie să anunţe
Preşedintele C.C.A. şi Federaţia pentru a se lua măsuri de înlocuire.
3.1. Delegarea arbitrilor la competiţiile interne
3.1.1. Delegarea arbitrilor pentru o competiţie de nivel naţional cuprinde :
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-un arbitru principal delegat de C.C.A. ( în cazul în care jocul se desfăşoară pe 2-4-6 piste)
-un arbitru principal şi un arbitru adjunct al arbitrului principal, delegaţi de C.C.A. în cazul
jocurilor pe 8 piste. În cazul apariţiei unor neconcordanţe în aplicarea prevederilor
regulamentare de către adjunctul arbitrului principal sau de către arbitrii scriitori, arbitrul
principal va lua decizia finală.
3.1.2. Delegarea arbitrilor pentru turneele finale cu echipe mai multe (seniori/senioare
şi juniori/junioare) şi pentru finalele campionatului naţional, individual clasic, sprint si tandem
(calificări, semifinale, finale) delegarea se face astfel :
- un arbitru principal care este delegate de C.C.A. ( cand se joaca pe 4-6 piste )
- 2 arbitri secunzi la 4 piste,
- 3 arbitri secunzi la 6 piste,
- 4 arbitri secunzi la 8 piste
3.1.3. Pentru competiţii de lungă durată
C.C.A. poate delega un număr mai mare de arbitri principali şi adjuncţi. (cand se joaca pe 8 piste)
3.1.4. Indisponibilităţi
În cazul în care din diverse motive, arbitrul delegat este indisponibil pe o perioadă de timp, care
coincide cu delegaţia, acesta are obligaţia să anunţe federatia si presedintele C.C.A. cu cel puţin 15 zile
înainte de data când devine indisponibil ( pentru a se lua masurile ce se impun – de inlocuire ).
În cazul neprezentării la concurs a arbitrului delegat fără ca acesta să anunţe indisponibilitatea,
situaţia se va rezolva astfel :
a) dacă la concurs nu se prezintă arbitrul principal, conducerea jocului poate fi asigurată de un
arbitru local cu categoria de calificare cea mai mare, cu acordul ambelor echipe.
b) echipa considerată gazda (organizatoare), este obligată să asigure înregistrarea rezultatelor
in ”fişa individuală”, pe panoul electronic şi pe tablă.
3.1.5. Secretariatul de concurs
Pentru buna desfăşurare a turneelor la care participă mai multe echipe, la finalele C.N.
individual clasic, sprint şi tandem, la competiţiile de lungă durată organizate de F.R.P. se constituie un
secretariat de concurs.
Secretariatul de concurs colaborează cu corpul de arbitri care oficiază desfăşurarea normală a
competiţiei.
Secretariatul de concurs are următoarele atribuţii :
- organizează şedinţa tehnică cu delegaţii şI antrenorii,
- efectuează tragerea la sorţi,
- întocmeşte programul întrecerilor,
- ţine evidenţa rezultatelor,
- întocmeşte clasamentele finale,
- asigură afişarea rezultatelor pe toată durata întrecerilor şi furnizează datele oficiale pentru
presă, radio şi TV,
- întocmeşte dosarul cu toate documentele concursului şi le predă la F.R.P.,
- încasează taxa de start.
3.1.6. Juriul de concurs
La competiţiile prevăzute la punctele 3.1.2. şi 3.1.3. se constituie un juriu de concurs,
care reprezintă cel mai înalt for sportiv pentru competiţia respectivă şi este responsabil
cu desfăşurarea în bune condiţiuni a concursului.
Juriul de concurs este constituit din trei persoane :
- Preşedinte,
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Vicepreşedinte sau Secretarul General al F.R.P.,
Arbitrul principal,
Juriul de concurs are următoarele atribuţii :
primeşte şi rezolvă toate contestaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului,
asigură desfăşurarea normală a competiţiei din punct de vedere sportiv,
analizează şi decide în privinţa măsurilor care se impun în situaţia încălcării regulamentelor
şi disciplinei sportive.
3.2. Delegarea arbitrilor în competiţiile internaţionale
3.2.1. Competiţii internaţionale organizate în ţară
a) Pentru meciuri inter-ţări, C.C.A. va delega următorii arbitri :
 câte un arbitru scriitor la fiecare 2 piste pentru înregistrarea in “fişa individuală”
 un adjunct al arbitrului principal la 4-6 piste şi doi adjuncţi la 8 piste
b) Pentru C.M., Cupa Mondială, Cupa Europei şi Cupa N.B.C. pentru echipe şi
Cupe Mondiale cu probe individuale, C.C.A. va delega :
 câte un arbitru scriitor la fiecare doua piste, pentru inregistrarea rezultatelor in
“fişa individuală”
c) pentru Champions League – un adjunct al arbitrului principal, dacă se joacă pe 6-8 piste.
d) Pentru competiţiile de lungă durată, C.C.A. poate delega un număr mai mare de arbitri
scriitori ( doua serii de arbitrii scriitori, care se schimbă la intervale egale de timp)
3.2.2. Secretariatul de concurs
La competiţiile internaţionale organizate în ţară se constituie un secretariat de concurs
nominalizat de Comisia Centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive a F.R.P.
3.2.3. Juriul de concurs
Desfăşurarea unei competiţii în bune condiţiuni, va fi asigurată de un juriu de concurs, care
reprezintă forul sportiv cel mai înalt pentru concursul respectiv.
Juriul de concurs se constituie la toate competiţiile nominalizate la punctul 3.2.1.
4. Atribuţiile şi îndatoririle arbitrului
Respectarea atribuţiilor şi îndatoririlor ce decurg din regulamentele F.R.P. în jocul de popice
sunt obligatorii pentru toţi arbitrii, indiferent de categoria de clasificare a lor.
4.1. Echipamentul arbitrului
La competiţiile oficiale interne şi internaţionale de popice, arbitrii se vor prezenta cu o ţinută
ingrijită şi cu echipament regulamentar.
- pantalon lung negru sau fustă neagră ( in cazul doamnelor )
- cămaşă ( bluză sau pulover ) de culoare albă
- încălţăminte sport de culoare predominant albă
4.2. Dotarea arbitrului
Arbitrul trebuie să aibă asupra sa în momentul oficierii unei competiţii, următoarele :
- carnetul de arbitru
- ecusonul tip F.R.P. sau cel internaţional
- cartonaşe galben şi roşu
- bloc-notes
- pix negru şi roşu
- regulamente
- delegaţie
- documentele de arbitraj ( lista de jucători, foi de concurs individuale, centralizator echipă,
raportul arbitrului )
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4.3. Atribuţiile arbitrului principal
4.3.1. Atribuţiile arbitrului principal înainte de concurs
Arbitrul principal ( împreună cu secretarul de concurs în cazul turneelor ) are următoarele
sarcini şi obligaţii :
- prezenţa la sala de joc cu cel puţin 1 oră, înaintea orei oficiale de începere a concursului,
verifică existenta si termenul de valabilitate de maxim 3 ani la data competiţiei a
certificatului de omologare (arbitrul principal poate solicita procesul-verbal de omologare in
cazul unor costatari de neconformitate).
- verifică starea de fapt a arenei : piste, jgheaburi, automatele, materiale de joc (popice, bile),
panoul electronic de afisaj, termometru ambiental, anexele (vestiare, duşuri, grupuri
sanitare, trusa medicală) şi tabla pentru înregistrat rezultatele.
În funcţie de neregulile constatate va aprecia şi hotărâ dacă se va desfăşura sau nu
competiţia şi se va face menţiune în raportul său.
- în cazul constatării unor modificări sau deteriorări faţă de datele din procesul-verbal de
omologare, care ar influenţa rezultatul final, se va solicita remedierea acestora într-un timp
util ( menţionând acestea în raportul arbitrului ), apreciind în aceste condiţii dacă se poate
desfăşura competiţia
- înmânează echipelor ( conducătorilor sau antrenorilor ) listele de jucători, pe care le va primi
înainte de începerea jocului cu 45 min. de la echipa gazdă şi cu 30 min. de la echipa oaspete,
care în prealabil a luat cunoştinţă de componenţa echipei gazdă.
Listele de jucători vor fi însoţite de legitimaţiile de joc şi alte documente prevăzute în
Reglementarile de desfasurare ale competiţiei.
Listele de jucători vor fi semnate de arbitrul principal şi nu vor mai putea fi modificate.
- verifică listele de jucători prin confruntare cu datele din legitimaţiile de joc şi celelalte
documente, urmărind existenţa vizei anuale şi a vizei medicale
- verifică uniformitatea echipamentului sportiv de la fiecare echipă
- dă indicaţii arbitrilor scriitori de aplicare corectă a regulamentului competiţiei, colaborare
între aceştia şi personalul auxiliar
- trebuie să înceapă jocul la ora stabilită. În cazuri de excepţie ( forţă majoră ) va admite o
decalare de maxim 15 min., menţionând în raportul său de acest lucru
- cheamă echipele la salut, prezintă competiţia, şi echipele participante, anunţă starea
pistelor şi materialul de joc şi dispune inceperea competiţiei.
4.3.2. Atribuţiile arbitrului principal în timpul concursului
Arbitrul principal are următoarele atribuţii şi îndatoriri :
- prezintă sportivii la intrarea pe piste şi acordă timpul de încălzire prin următorul anunţ:
,, Aveţi la dispoziţie 5 minute pentru încălzire, pistele sunt pregătite, start “.
În cazul în care un sportiv se accidentează în timpul celor 5 minute de încălzire, sportivul
accidentat poate fi schimbat cu una din cele 2 rezerve, considerându-se schimbare oficială.
- jocul începe odată cu comanda arbitrului principal care va rosti : ,,START JOC”, moment în
care arbitrii scriitori pornesc ceasurile de control
- urmăreşte derularea jocului, supraveghează şi controlează arbitrii din subordine, sportivii,
tehnicienii şi personalul auxiliar
- urmăreşte respectarea ordinei de intrare pe piste conform listei
- urmăreşte ca toate ceasurile să pornească în acelaşi timp şi schimbarea în serii a jucătorilor
să se facă în acelaşi timp
- trebuie să ia măsuri urgente în cazul întreruperii jocului ( defecţiuni la aparate, pană de
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curent, accidentarea jucătorilor, perturbări produse de spectatori, etc.) pentru continuarea
în condiţii normale a jocului
nu va permite în timpul jocului nici unei persoane accesul la pupitrele de comandă unde se
află arbitrii scriitori
va cere antrenorilor ( îndrumătorilor ) în timpul jocului să stea pe scaunul din spatele
sportivului, fără a se muta pe alte piste, să fie în echipament de sport ( tricou, bluză pe
spatele căreia va scrie numele Clubului Sportiv ) şi încălţăminte sport
nu va permite îndrumătorilor ( antrenor principal, secund, căpitan echipă ) înscrişi în lista
oficială de joc, să pătrundă în spaţiul de joc fără permisiunea sa
nu va permite îndrumarea sportivului concomitent de mai multe persoane
nu va permite îndrumătorului pe timpul unei manşe să se deplaseze de la un sportiv la altul
va urmări ca la terminarea fiecărei serii, jucătorii să rămână în spaţiul de joc al pistei
respective fără a deranja pe ceilalţi sportivi până la anunţarea rezultatelor
îndrumă şi coordonează activitatea personalului auxiliar care trebuie să execute întocmai
dispozitiile sale
permite intrarea personalului auxiliar pe piste sau în spaţiul automatelor de ridicat popicele
la solicitarea arbitrului scriitor de pe pista respectivă, numai după luarea măsurii de
securitate prin acţionarea tastei STOP
sancţionează orice abatere de la regulament cu cartonaş galben, galben-roşu, roşu, în
funcţie de gravitatea faptei. Excepţie face ,, depăşirea ” în faţă a spaţiului de elan, care este
înregistrată automat pe panoul de afişaj (fotocelula)
anunţă cu voce tare avertizările şi sancţiunile date jucătorilor, antrenorilor sau spectatorilor
imediat după comiterea abaterii
urmăreşte ca toate abaterile tehnice neînregistrate automat să fie înregistrate manual de
arbitrii scriitori pe panoul de afişaj şi în foaia de concurs, urmărind transferul corect al
cartonaşelor pe celelalte piste
înlocuieşte arbitrii scriitori în cazul neîndeplinirii corecte a sarcinilor care le revin
în timpul jocului nu va permite ocuparea marginilor laterale ale pistelor
constată şi consemnează rezultatul realizat de un sportiv în următoarele momente :
o schimbare cu alt sportiv
o eliminare din joc
o părăsirea intenţionată a spaţiului de joc
o depăşirea intenţionată a spaţiului de joc
o depăşirea timpului regulamentar de joc
primeşte observaţiile concurenţilor făcute prin intermediul antrenorului sau căpitanului de
echipă, numai atunci când au fost făcute imediat după producerea abaterii şi le rezolvă
rapid în spiritul regulamentelor. Hotărârea arbitrului principal este decisivă şi inatacabilă
elimină sportivul care este trecut pe lista jucătorilor, prin arătarea cartonaşului roşu pentru
abateri disciplinare grave
primeşte contestaţia scrisă făcută de una din echipe, referitoare la sportiv în orice moment
al derulării jocului şi are obligaţia să cheme antrenorul şi căpitanul echipei adverse să
semneze de luare la cunoştinţă. Arbitrul principal va consemna timpul când s-a depus
contestaţia şi împrejurările care au determinat-o. Contestaţia referitoare la arena de popice
sau materialul de joc se face înainte de începerea jocului
arbitrul principal va purta discuţii asupra jocului numai cu antrenorii, căpitanii de echipă şi în
lipsa acestora cu înlocuitorii lor trecuţi pe lista de joc.
4.3.3.Atribuţiile arbitrului principal la încheierea competiţiei
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Arbitrul principal are următoarele atribuţii la încheierea competiţiei :
- verifică foile de concurs completate de arbitrii secunzi şi scrie centralizatorul, apoi le
semnează
- cheamă echipele la aliniere pentru anunţarea rezultatului final, comunică rezultatul şi face
salutul sportiv
- invită căpitanii/conducatorii de echipă pentru semnarea centralizatorului cu rezultatul final
şi le înmânează câte un exemplar
- la meciurile internaţionale, după anunţarea rezultatelor finale, invită echipa învinsă să
felicite echipa câştigătoare după care cele două echipe vor prezenta salutul propriu.
4.3.4. Atribuţiile arbitrului principal la turnee
Atribuţiile arbitrului principal la turneele pe echipe, individuale, la întâlnirile internaţionale sunt
următoarele :
- participă la şedinţa tehnică a competiţiei prezentând detalii referitoare la piste, automate,
materiale de joc şi instalaţii anexe
- organizează şi conduce şedinţa tehnică cu arbitrii reprezentanţi ai lui, arbitrii scriitori şi
personalul auxiliar
- la încheierea competiţiei după verificarea foilor de concurs, anunţă în mod oficial rezultatele
consemnate
- întocmeşte raportul de arbitraj
4.4. Atribuţiile arbitrilor scriitori
În funcţie de competiţie, arbitrii scriitori sunt delegaţi de C.C.A. şi au următoarele atribuţii :
- prezenţa la locul desfăşurării concursului cu cel puţin 30 de minute înainte de ora de start
- trebuie să aibă o ţinută corespunzătoare, cu echipament regulamentar conform celor
prezentate la pct. 4.1
- trebuie să cunoască regulamentul competiţiei la care a fost delegat
- trebuie să participe la şedinţele tehnice organizate de arbitrul principal
- supraveghează respectarea regulamentelor de către toţi sportivii şi îndrumătorii la pistele
care au fost repartizaţi, sesizând prompt arbitrului principalde abaterile constatate
- înregistrează în foile de concurs rezultatele obţinute de sportivi, fiind răspunzător de
corectitudinea acestora prin semnarea lor
- înregistrarea rezultatelor lansărilor pe foile de concurs se va face în strânsă corelare cu
panoul electronic de afisaj
- nu anulează rezultatele de pe panoul de afişaj decât după anunţarea rezultatelor de către
arbitrul principal
- nu părăseşte pupitrul decât după ce arbitrul principal a anunţat rezultatul final al jocului şi
după ce echipele au efectuat salutul sportiv
- ajută arbitrul principal în conducerea jocului, cu aviz consultativ
- poate înlocui arbitrul principal în caz de neprezentare sau în timpul jocului la cererea
arbitrului principal, numai acel arbitru secund care are cea mai mare categorie de
clasificare.
4.5. Interdicţii
În timpul desfăşurării concursului, în sala de popice sunt interzise următoarele fapte :
- fumatul şi consumul de alcool
- încurajarea şi susţinerea sportivilor prin utilizarea de instrumente sau acţiuni care produc
zgomote stridente, cum sunt trompete, recipiente din plastic sau metal umplute cu diverse
materiale care produc zgomote, tobe, claxoane şi scârţâituri sau bătăi în mese, scaune, etc.,
care deranjează evoluţia jucătorilor
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preluarea de imagini TV sau foto din faţă sau lateral în timpul efectiv de joc. Sunt permise
acestea numai în timpul de încălzire
organizatorul competiţiei are responsabilitatea de a menţine liniştea şi ordinea în sala de joc
şi anexe.

5. Greşeli care se sancţionează
Toate încălcările regulamentelor sau disciplinei sportive înainte, în timpul sau la încheierea
competiţiei vor fi sancţionate astfel :
- cartonaş galben sau galben-roşu pentru ,,greşeli tehnice” ce se vor aplica sportivilor
- cartonaş galben sau galben-roşu, roşu pentru ,, greşeli disciplinare “ ce se vor aplica
sportivilor, antrenorilor sau spectatorilor.
Acordarea cartonaşelor disciplinare atât pentru sportivi cât şi pentru îndrumătorii
acestora au urmări pecuniare şi suspendări.
5.1. Greşeli tehnice
5.1.1. Pentru ,,greseli tehnice” sportivul este sancţionat cu cartonaş galben sau galbenroşu, însă nu este eliminat din concurs.
La prima greşeală arbitrul principal acordă cartonaş galben care se înscrie în foaia de concurs la
momentul respectiv şi se va specifica în foaie numărul lansării şi regula încălcată.
Cartonaşul galben, este un avertisment dat sportivului la prima greşeală tehnică care rămâne
valabil pe toată durata jocului. În cazul înlocuirii sportivului care a primit cartonaş galben cu un alt
sportiv, acesta din urmă nu va prelua cartonaşul galben.
A doua greşeală se sancţionează cu cartonaş galben-roşu, care duce la anularea rezultatului de
la lovitura respectivă, care se consemnează în foaia de concurs ( numărul lansării şi regula încălcată ).
Arbitrul principal este obligat să arate în mod vizibil cartonaşul galben sau galben-roşu şi să
explice cu voce tare ce greşeală a fost săvârşită.
În cazul pistelor automate pot apărea erori pe panoul de afişaj, astfel arbitrul principal trebuie
să ia următoarele hotărâri:
- la o înregistrare eronată cu cartonaş galben prin aprinderea becului galben de pe panou,
fără ca sportivul să fi săvârşit greşala, arbitrul principal va elimina avertismentul.
- există situaţii când aparatele nu înregistrează o greşală tehnică făcută de sportiv, arbitrul
secund va introduce pe panoul de afişaj greşeala respectivă la indicaţia arbitrului principal
- la neânregistrarea rezultatului unei lansări sau în cazul neânregistrării unei greşeli tehnice
de cartonaş galben-roşu, arbitrul principal va hotărâ corectarea afişajului prin adăugarea
bilei şi a numărului de popice doborâte, în primul caz sau scăderea numărului de popice
doborâte la total, acestea fiind făcute de arbitrul secund.
În cazul probei de tandem avertismentul se acordă perechii respective,
indiferent care din cei doi sportivi a greşit. Avertismentul dintr-o rundă nu poate fi preluat în rundele
următoare.
La fel se procedează în proba de individual clasic si sprint, avertismentul primit într-o rundă
nu se preia şi în rundele următoare.
Arbitrul principal va consemna în raportul de arbitraj toate abaterile tehnice sancţionate cu
cartonaş galben, galben-roşu.
5.1.2. Următoarele abateri de la regulamentul tehnic vor fi sancţionate :
a) depăşirea spatiului de pregătire şi elan marcat cu linii albe, cu excepţia situaţiei când
jgheabul este situat în afara spaţiului de joc
b) lansarea bilei pe lângă scândura de lansare
c) lansarea bilei direct pe pista de joc
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d) atingerea cu mâna sau genunchiul a suprafeţei spaţiului de pregătire şi elan, cu excepţia unei
căderi accidentale
e) sprijinirea de jgheabul de revenire a bilelor, perete, stâlp lateral sau pupitru de comandă
f) lansarea bilei înainte ca instalaţia de ridicat popice să fie pregătită ( lansare pe culoarea roşie)
g) aştepterea unor anumite bile
h) preluarea bilei din jgheab şi punerea (asezarea) acesteia pe suprafaţa de pregătire şi elan, pe
scaunul antrenorului sau în alte locuri
i) folosirea concomitentă a două bile, una la antrenor şi alta la sportiv
j) ştergerea scândurii de lansare sau a spaţiului de pregătire şi elan de către sportiv, cu excepţia
concursurilor individuale când nu are îndrumător şi fără acordul arbitrului
k) ştergerea scândurii de lansare sau a spaţiului de pregătire şi elan de către îndrumător fără
acordul arbitrului
l) intrarea în spaţiul de pregătire şi elan a antrenorului fără aprobarea arbitrului
m) schimbarea pistelor la terminarea manşelor fără acordul arbitrului
5.1.3.Vor fi considerate lansări anulate, acelea executate în mod neregulamentar după prima
avertizare.
Aceste lansări vor fi evaluate cu ,, ZERO ” şi vor fi înregistrate în foaia de concurs astfel:
a) la plin se va înscrie numărul de popice doborâte, care va fi barat cu X de culoare roşie
b) la izolat se va înscrie numărul de popice doborâte, care va fi barat cu X de culoare roşie.
Popicele doborâte nu vor mai fi repuse pe pistă, jocul continuând cu figura rămasă după
lansarea anterioară.
5.1.4.Rezultatul unei lansări va fi anulat şi în următoarele cazuri :
a) dacă jucătorul avea cartonaş galben şi înainte de o nouă lansare face o altă greşeală
tehnică, care se sancţionează cu avertisment, următoarea lansare va fi evaluată cu
,,ZERO” popice
b) dacă abaterea se produce după lansarea ultimei bile din manşă, se anulează rezultatul
ultimei bile lansate
c) dacă în proba de tandem, unul din parteneri a fost avertizat după ultima lansare
din manşă, rezultatul ultimei bile se anulează
d) arbitrul secund, la indicaţia arbitrului principal va corecta afişajul totalizator ca număr
de lansări şi rezultat pe manşe şi cumulat
5.2. Abateri disciplinare
În funcţie de gravitatea faptei se acordă cartonaş galben, galben-roşu sportivilor, antrenorilor
sau spectatorilor, atbitrul consemnând în raportul său toate sancţiunile dictate.
5.2.1. Abateri disciplinare ale sportivilor
a) sportivul nu începe sau nu continuă jocul la solicitarea arbitrului – cartonaş galben
b) nerespectarea deciziilor arbitrului – cartonaş galben sau roşu
c) deranjarea adversarului în timpul jocului ( şicane, discuţii cu voce tare ) – cartonaş
galben
d) discuţii cu spectatorii – cartonaş galben
e) insultarea arbitrilor, tehnicienilor sau a spectatorilor – cartonaş galben
f) proteste ireverenţioase la deciziile arbitrului – cartonaş galben sau cartonaş roşu
g) trânteşte bila intenţionat – cartonaş galben
h) loveşte cu mâna sau piciorul diverse obiecte şi suprafeţe din spaţiul de pregătire şi
elan – cartonaş galben
i) gesturi nesportive repetate în timpul jocului – cartonaş galben
j) comportament nesportiv al jucătorilor aflaţi în sala de joc sau la deciziile arbitrului
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k) comportament cu grave abateri disciplinare sau repetate încălcări ale disciplinei
sportive – cartonaş roşu
l) sportivii aflaţi pe lista de concurs, care înainte de a intra la joc au primit cartonaş roşu,
se consideră eliminaţi şi nu au dreptul de a intra în concurs.
5.2.2. Abateri disciplinare ale antrenorilor (îndrumătorilor)
Pentru greşeli sancţionabile săvârşite de antrenor cu cartonaş galben, acesta este înscris în
foaia de concurs a sportivului. La următoarea abatere se consideră cartonaş galben-roşu, care se înscrie
de asemenea în foaia de concurs a sportivului. La primirea cartonaşului roşu antrenorul este eliminat.
Sunt considerate abateri disciplinare următoarele:
a) intrarea în spaţiul de pregătire şi elan fără permisiunea arbitrului – cartonaş galben
b) ridicarea de pe scaun în timpul unei manşe şi mutarea la alt sportiv – cartonaş galben
c) proteste la deciziile arbitrului – cartonaş galben sau roşu
d) crearea unei atmosfere ostile împotriva participanţiilor la joc şi a arbitrului principal –
cartonaş galben sau roşu
e) indicaţii date sportivului cu voce tare, care deranjează partenerii de joc– cartonaş galben
5.2.3. Abateri disciplinare ale spectatorilor
Crearea unei atmosfere improprii desfăşurării concursului, jignirea sportivilor sau a
antrenorilor echipei oaspete, a arbitrilor, se sancţionează cu cartonaş galben sau roşu, individual pentru
spectatorii recalcitranţi, ajungându-se până la golirea sălii.
5.3. Reguli de comportare pentru sportivi
a) pentru o priză mai bună a sportivului este permisă folosirea de substanţe aderente,
cu excepţia celor din doze sub presiune
b) la schimbarea pistelor, în situaţia când s-au folosit substanţe aderente, bilele vor fi
curăţate
c) la un jgheab comun pentru două piste, sportivul care utilizează substanţe aderente
pentru priză este obligat să asigure partenerului de joc posibilitatea ca acesta să joace
cu bile curate. Dacă acest lucru nu este posibil, este interzisă folosirea substanţelor
aderente de acest gen.
d) sunt interzise marcajele pe scândura de lansare făcute cu piciorul, dar este permisă
folosirea unor marcaje din bandă de lipit care se poate aplica lângă scândura de lansare.
Aceste marcaje vor fi scoase la schimbarea pistelor fără a se deteriora spaţiul de joc.
5.3. Decontarea cheltuielilor de arbitraj
Decontarea cheltuielilor de arbitraj se face astfel:
a) cheltuielile de arbitraj pentru un joc în cadrul C.N. echipe seniori/juniori se fac în baza
datelor înscrise în delegaţia arbitrului. Suma totală cuprinde indemnizaţia de masă, baremul
de arbitraj, transportul cu trenul, auto şi local, fiind impozitată suma pentru masă şi
baremul de arbitraj. Pentru cazare chitanţa se decontează separat.
Decontarea cheltuielilor se face de către organizatorul competiţiei.
b) la sosirea în sală, arbitrul va prezenta delegaţia completată cu toate datele personale, iar
organizatorul va achita contravaloarea delegaţiei înainte de începerea jocului.
6. Formulare.
Formularele necesare la desfăşurarea competiţiilor se găsesc enumerate mai jos şi fac parte
integrantă din acest regulament :
1 - Raport final al arbitrului,
2 - Centralizatorul rezultatelor
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3
4
5
6

-

Lista de jucători
Foaie de concurs individuală
Delegaţie – chitanţă de arbitraj
Proces – verbal de omologare

Prezentul Regulament a fost aprobat in Sedinta de Prezidiu Federal din 27.09.2016

Colegiul Central al Arbitrilor
Comisia de Competitii

Secretar General
Constantin Ioan STAMATESCU

Actualizat si redactat in 23.09.2016
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