Regulament de Organizare şi Funcţionare
a Comisiei de Combatere a Violenţei în Sport

Cap.I
Dispoziţii generale
Art.1
(1) Comisia de Combatere a Violenţei în Sport (C.C.V.S.) este constituită ca organsim de
reglementare, control şi supraveghere, format din reprezentanţi ai Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F.
(2) Comisia de Combatere a Violenţei în Sport acţionează pentru prevenirea şi combaterea
violenţei, pentru promovarea unor măsuri educative, a spiritului de fair-play şi a toleranţei în întreaga
activitate a Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.
Art.2
Activitatea Comisiei de Combatere a Violenţei se desfăşoară în conformitate cu prevederile:
a) Legii nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia
competiţiilor şi a jocurilor sportive, modificată şi completată de legea nr. 10 din 6 ianuarie 2012;
b) Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 28 aprilie 2000, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) prezentului regulament.
Art.3
Comisia de Combatere a Violenţei în Sport este un organism fără personalitate juridică, cu
caracter permanent ce funcţionează în subordinea Biroului Federal al Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F.
Cap. II
Componenţa şi atribuţiile Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva Violenţei în Sport
Art.4
(1) Comisia de Combatere a Violenţei în Sport este compusă din 3 membri, după cum urmează:
a) un preşedinte;
b) 2 membri.
(2) Atât preşedintele cât şi cei 2 membri sunt propuşi şi numiţi de Biroul Federal al Federaţiei
Române de Taekwondo I.T.F. pe o perioadă de 4 ani.
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Art.5
(1) Coordonarea Comisiei de Combatere a Violenţei în Sport este asigurată de către preşedinte.
(2) Preşedintele reprezintă Comisia de Combatere a Violenţei în Sport în cadrul Biroului Federal, în
cadrul Adunării Generale precum şi în alte ocazii oficiale unde este solicitată sau necesară reprezentarea
C.C.V.S.
Art.6
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Comisia de Combatere a Violenţei în Sport se întruneşte
semestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Biroului Federal al Federaţiei Române de
Taekwon-do I.T.F.
Art.7
La reuniunile Comisiei de Combatere a Violenţei în Sport pot participa, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai altor autorităţi publice şi ai unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, cu
preocupări în domeniu.
Art.8
Comisia adoptă hotărâri prin vot.
Art.9
Comisia de Combatere a Violenţei în Sport are următoarele atribuţii:
a) supraveghează şi controlează modul în care normele obligatorii sunt respectate şi aplicate de
organizatorii de competiţii sau activităţi sportive;
b) urmăreşte ca organizatorii competiţiilor (împreună cu forţele de ordine, dacă este cazul) să
asigure condiţiile civilizate, de protecţie şi securitate a spectatorilor, sportivilor, arbitrilor şi a celorlalţi
oficiali, înainte, în timpul şi după încheierea jocurilor;
c) urmăreşte ca la competiţiile cu grad de risc, cluburile organizatoare să asigure paza şi ordinea
cu structuri specializate ale jandarmeriei, firmelor de pază, în condiţiile legii;
d) urmăreşte identificarea spectatorilor care comit acte de violenţă sau alte acte condamnabile în
vederea anunţării organelor de ordine pentru a fi sancţionate;
e) ia măsuri pentru prevenirea violenţei fizice exercitate în timpul pregătirii sportivilor când
aceştia au fost convocaţi la lotul naţional;
f) sprijină realizarea unor programe de informatizare în domeniul prevenirii violenţei în sport;
g) efectuează analiza preliminară pentru stabilirea gradului de risc în cazul în care F.R.T.K.D.
I.T.F. este organizatorul unei competiţii sportive naţionale sau internaţionale;
h) sprijină cluburile sportive organizatoare de competiţii în realizarea analizei preliminare pentru
stabilirea gradelor de risc;
i) la începutul fiecărui an întocmeşte un raport cu analiza evenimentelor negative şi pozitive care
au avut loc pe parcursul anului competiţional precedent, raport ce va fi prezentat Biroului Federal al
Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. la prima Adunare Generală.
Raportul se întocmeşte şi în timpul anului competiţional ori de câte ori s-a produs un eveniment
negativ la o competiţie sportivă;
j) propune şi aplică sancţiuni, altele decât cele stabilite de către comisia de disciplină.
Art.10
(1) Din punct de vedere al gradului de risc, competiţiile sau jocurile sportive se clasifică astfel:
a) competiţii sau jocuri sportive fără grad de risc;
b) competiţii sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc;
c) competiţii sau jocuri sportive cu grad mediu de risc;
d) competiţii sau jocuri sportive cu grad ridicat de risc.
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(2) Gradul de risc se stabileşte în funcţie de următoarele criterii:
a) nivelul competiţiei (cupă, campionat copii-juniori-seniori);
b) numărul de spectatori estimat că va fi prezent în arena sportivă;
c) numărul sportivilor prezenţi la competiţie;
d) poziţia în clasament a cluburilor sportive;
e) importanţa competiţiei (naţional-internaţional);
f) rivalitatea participanţilor la competiţie, respectiv istoricul întâlnirilor directe, declaraţiilor
publice făcute în perioada premergătoare competiţiei de oficialii clubului sau de sportivi, incidente
petrecute între sportivi şi oficiali, alte stări tensionate care ar putea determina declanşarea unor
manifestări violente;
g) caracteristicile arenei sportive, căi de acces, capacitatea parcărilor auto, trasee de acces în
interiorul sălii unde se desfăşoară competiţia sau activitatea sportivă, capacitatea arenei sportive;
h) posibilitatea migrării la competiţii a unui număr mare de suporteri de la o alta competiţie
desfaşurată în apropierea arenei sportive;
i) existenţa unor conflicte între suporteri sau între suporteri şi arbitri, oficiali/sportivi care ar
putea degenera în manifestări violente din partea suporterilor pe timpul desfăşurarii competiţiei sau
activităţii sportive.
j) zona oraşului unde sunt cazaţi sportivii şi oficialii.
Art.11
Prin prezentul regulament Comisia de Combatere a Violenţei în Sport stabileşte următoarele
obligaţii ce revin organizatorilor de competiţii sau activităţi sportive naţionale şi internaţionale:
a) înainte de desfãşurarea unei competiţii sau a unui joc sportiv, organizatorul are obligaţia de a
efectua o analiză preliminară a gradului de risc iar în situatia în care apreciază că există posibilitatea
producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii şi siguranţei publice, declară competiţia sau jocul
sportiv la unitatea de jandarmi competentă teritorial.
Competiţiile şi jocurile sportive care în urma analizei preliminare a gradului de risc efectuate de
către organizatori, potrivit Art.11 lit. a) se încadrează în gradul de risc prevãzut la art. 10 alin. (1) lit. a)
nu sunt supuse procedurii declarării prealabile.
b) înaintea începerii oricărei competiţii sportive să prezinte Comisiei de Combatere a Violenţei
în Sport analiza preliminară de stabilire a gradului de risc;
c) să asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;
d) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la
violenţă la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanţilor la competiţiile sau
activităţile sportive;
e) să interzică sub orice formă consumul băuturilor alcoolice în locul unde se desfăşoară
competiţia sportivă;
f) ia măsuri pentru a aduce la cunoştinţă spectatorilor (în special părinţilor care au copii
participanţi la competiţie) şi sportivilor a obligaţiile acestora de a păstra un climat optim de fair-play
pentru desfăşurarea competiţiilor (afişe, intervenţii prin staţia de amplificare, etc);
g) ia măsuri ca accesul la competiţii să fie interzis persoanelor turbulente, a celor aflate sub
influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene, a celor care au asupra lor corpuri
contondente, cuţite, pumnale, a oricăror obiecte cu care pot atenta la integritatea corporală;
h) să reţină obiectele sau materialele prevazute la lit. g), sesizând organele de ordine pentru
luarea măsurilor legale care se impun;
i) ia măsuri ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulaţii fluente pe căile
de acces, asigurarea unor căi de evacuare a spectatorilor în cazuri deosebite, în condiţii de siguranţă şi
timp optim şi pentru menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor specifice.
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Art.12
(1) Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul arenelor sportive
revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări de servicii, în condiţiile
legii, cu societăţi specializate de protecţie şi pază.
(2) Dacă în urma analizei de stabilire a gradului de risc a competiţiei a rezultat una din situaţiile
prevăzute la art. 10 alin.1 lit. "c" sau "d", organizatorul este obligat ca asigurarea măsurilor de ordine şi
siguranţă în interiorul arenei sportive să se facă cu ajutorul unei societăţi specializate de protecţie şi
pază.
Art.13
Asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor în interiorul sălilor sportive în care se desfăşoară
competiţii sau activităţi sportive fără grad de risc sau cu grad scăzut de risc se poate face de către
organizator cu personal propriu, în urma unui instructaj ţinut de un membru al Comisiei de Combatere a
Violenţei în Sport.
Art.14
Dacă asigurarea ordinii şi siguranţei se face potrivit Art.13, organizatorul are obligaţia de a
prezenta Comisiei de Combatere a Violenţei în Sport, înaintea desfăşurării competiţiei sportive, un tabel
conform modelului din anexa nr. 1 din prezentul regulament cu personalul propus pentru această
activitate.
Art.15
(1) Personalul propriu care asigură ordinea şi siguranţa, cu ocazia desfăşurării unei competiţii
sportive sau activităţi sportive, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 18 ani;
b) să accepte participarea la instructajul ţinut de unul din membrii Comisiei de Combatere a
Violenţei în Sport şi să respecte îndatoririle ce îi vor fi date;
c) să poarte un ecuson la loc vizibil / vestă cu inscripţia "ORDINE /STEWARD".
(2) Nu este obligatoriu ca personalul de la alin. 1 din prezentul articol să fie legitimat la clubul
sportiv organizator.

Cap. III
Sancţiuni
Art.16
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, dupã caz, răspunderea disciplinară.
Art. 17
(1) Comisia de Combatere a Violenţei în Sport poate aplica sacţiunea de avertisment sau amendă de
la 200 lei la 1000 lei clubului organizator de competiţii sau activităţi sportive pentru nerespectarea art.11
lit. a - i şi art.14.
(2) Nerespectarea îndatoririlor personalului propriu care asigură ordinea publică cu ocazia
desfăşurării unei competiţii sportive sau activităţi sportive care duc la nerespectarea art.11 determină
aplicarea prevederilor alin. 1 din prezentul articol.
Art. 18
Sancţionarea se face la propunerea Comisiei de Combatere a Violenţei în Sport şi aprobată prin vot
(50% +1) de Biroul Federal al Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F.
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Art. 19
Sumele rezultate în urma sancţionărilor vor fi depuse în contul Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F., care vor constitui venituri proprii.
Cap. IV
Dispoziţii finale
Art. 20
În prezentul regulament, capitolul III se întregeşte cu prevederile O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001
referitoare la regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia dispoziţiilor privind plata a jumătate din
minimul amenzii.
Art. 21
Comisia de Combatere a Violenţei în Sport, în baza unei hotărâri adoptate prin vot, a două treimi
din numărul membrilor săi, poate formula propuneri de modificare şi completare a prezentului
regulament pe care le prezintă spre aprobare Biroului Federal al Federaţiei Române de Taekwon-do
I.T.F.
Art. 22
Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Combatere a Violenţei în Sport
din cadrul Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. conţine un număr de 22 (douăzecişidoi) articole expuse
în 5 (cinci) file, 1 (unu) anexă cu o filă şi este avizat de Biroul Federal în şedinţa din data de ..../..../.........

Aprobat
Directorul C.C.V.S.
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