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activitatii arbitrilor (oficialilor tehnici) 
 

 

 

 

I. DEFINITII: 

 

1. Oficial Tehnic – persoana care detine legitimatie de arbitraj emisa Federatia Romana de 

Triatlon (FRTRI) si/sau de Federatia Internationala de Triatlon (ITU)  si desemnata sa 

conduca si sa supravegheze evenimentele de triatlon din Romania. 

 

 Functiile oficialilor tehnici : Oficialii Tehnici din cadrul FRTRI au urmatoarele functii : 

 

- Delegat tehnic – este persoana desemnata sa conduca si sa supravegheze toate 

aspectele unei competitii si a se asigura ca evenimentul se desfasoara conform 

regulamentului Competitional FRTRI. 

- Asistent Delegat Tehnic – este persoana desemnata sa sustina indatoririle 

Delegatului tehnic in cadrul competitiei. 

- Arbitrul Principal de Concurs – este persoana care monitorizeaza buna 

functionare si indeplinirea indatoririlor Oficialilor tehnici si supravegheaza arbitrii 

de traseu. 

- Arbitrul de Traseu – este persoana care asigura ca in zona lui de actiune 

evenimentul se se desfasoare conform Regulamentului Competitional. Arbitrii de 

traseu pot fi : de inot, de tranzit, de ciclism, de alergare, de penalizare, de zona 

mecanica, de zona start-finish, de control al turelor, de zona de alimentare. 

- Delegat Medical - este medicul sau paramedicul de serviciu. 
 

 Clasificare Oficialilor Tehnici : Oficialii Tehnici din cadrul FRTRI sunt clasificati astfel : 

- Arbitru/Oficial Tehnic atestat FRTRI – este persoana care a obtinut licenta de 

atestare a cursului pentru Oficial Tehnic organizat de FRTRI. 

- Oficial Tehnic ITU Level 1 – este persoana care a obtinut licenta ITU Level 1 

de atestare a cursului organizat de ITU. 

- Oficial Tehnic ITU Level 2 – este persoana care a obtinul licenta ITU Level 2 

de atestare a cursului organizat de ITU. 

- Oficial Tehnic ITU Level 3 – este persoana care a obtinut licenta ITU Level 3 de 

atestare a cursului organizat de ITU. 
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2. Colegiul Arbitrilor (Oficialilor Tehnici) 
- Colegiul Arbitrilor este format din toti membrii licentiati de FRTRI si ITU din 

Romania. Colegiul artbitrilor se reuneste in fiecare an in februarie la convocarea 

Presedintelui Colegiului Central al arbitrilor pentru delegarea arbitrilor la 

competiliile sportive pentru anul in curs. 

 

3. Colegiu Central al Arbitrilor (CCA) 
- Colegiul Central al Arbitrilor este format din Presedintele Colegiului si trei 

membrii. Presedintele Colegiului si membrii CCA sunt numiti de Presedintele 

FRTRI la propunerea Colegiului Arbitrilor si aprobat de Biroul Federal al FRTRI si 

are mandat  de patru ani. 

  

 

II. Delegari :  
 

Delegarile la competitiile interne se vor face de CCA din lista arbitrilor atestati 

de FRTRI pentru Delegat Tehnic, Asistent Delegat Tehnic, Arbitru Principal in functie 

de numarul de concurenti estimat.  

La concursurile unde numarul sportivilor : 

- este pana in 150 – va fi delegat un Delegat Tehnic 

- este intre 150-300 – va fi delegat un Delegat Tehnic si un Asistent Delegat Tehnic. 

- este peste 300 – va fi delegat un Delegat Tehnic, un Asistent Delegat Tehnic si un 

Asistent de Concurs. 

Delegarile pentru Arbitrii de Traseu le va face Organizatorul de Competitie si va fi 

instruit de un Delegat Tehnic. 

 

III. Cursuri de specializare 

 
Cursurile pot fi organizate de FRTRI si/sau ITU si poate participa orice 

persoana cu varsta de peste 18 ani. 

 

1. Cursurile organizate de FRTRI pot fi prezentate de un Oficial Tehnic 

Level 1. In urma promovarii va obtine o licenta de Arbitru/Oficial Tehnic. 

2. Cursurile organizate de ITU pot fi prezentate de un Oficial ITU Level 2 

sau Level 3, si pot participa doar persoanele care au o licenta de Arbitru 

emisa de FRTRI si este propusa de FRTRI pentru specializare Level 1, 

Level 2, Level 3. In urma promovarii va obtine o licenta de Oficial Tehnic 

Level 1, Level 2, Level 3. 

 

IV. Retributii 
 

1. Retributiile pentru Concursurile organizate de FRTRI si/sau ITU 

(Campionatele Nationale de Triatlon si Duatlon) baremele de arbitraj vor 

fi conform normelor din HG 1447/2007 si HG 888/2013. 

2. Retributiile pentru Oficialii Tehnici delegati din partea FRTRI la 

Concursurile organizate de Cluburi Sportive private sunt de 50 lei 

diurna/zi. Organizatorul de Competitii va asigura masa si cazarea pentru 

ziua competitiei si ziua precedenta competitiei. 
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V. Sanctiuni si pierderea statutului de Oficial Tehnic 

 
1. Oficialii Tehnici vor fi nominalizati de CCA in sedinta anuala. 

2. Oficialii Tehnici pot refuza participarea la competitii de maxim 3 ori cu 

motive intemeiate in anul competitional dar trebuie sa aiba  cel putin o 

participare. Oficialii Tehnici care nu vor arbitra cel putin la o competitie li 

se va retrage licenta de arbitraj. Iar pentru a arbitra din nou trebuie sa fie 

reexaminat.   

3. Oficialii Tehnici delegati la o competitie care din motive obiective nu pot 

participa, trebuie sa anunte inainte cu 15 zile de evenimentul sportiv in 

caz contrar va fi sanctionat cu suspendarea pe o perioada de 3 luni. 

4. Oficialii Tehnici delegati la o competitie care nu isi indeplinesc 

indatoririle pentru buna functionare a competitiei sportive sau au un 

comportament neadecvat vor fi suspendati in urma deciziei CCA. 

 

 

 

 


