REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ
Ordinul 1072/17 noiembrie 2016 și
HG 62/24 iulie 2018 privind modificare HG 1447/2007
Articolul 1
Titlurile se acordă sportivilor şi antrenorilor de către FRTKD I.T.F., cu aprobarea Biroului Federal,
în urma unei solicitări scrise din partea conducătorului structurii sportive la care sportivul este legitimat.
În vederea avizării şi pentru obţinerea titlurilor, conducătorii cluburilor la care sunt legitimaţi
sportivii/antrenorii care îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, vor depune la federaţie o cerere tip pentru
fiecare persoană, care va cuprinde numele şi prenumele sportivului-antrenorului, adresa, CNP, rezultatele
obţinute, competiţia la care au fost obţinute aceste rezultate şi 2 fotografii tip pașaport.
Articolul 2
Pentru clasificarea sportivilor se va folosi un mod de punctare la fiecare probă competiţională
individuală în vederea alcătuirii unui clasament anual.
În urma punctajului obținut la Cupa României (din anul anterior) și la Campionatul Național, se vor
face propuneri privind alcătuirea Lotul Naţional de Juniori I şi Seniori, în vederea participării la
Campiontul European (competiție anuală) și Campionatul Mondial (competiție la 2 ani).
Articolul 3
Punctajul acordat sportivilor va fi folosit pentru premiile/recompensele financiare prevăzute la
alin. (1) din HG 62/25 iulie 2018 pot fi acordate, pentru disciplinele/ramurile/probele a căror activitate este
organizată în cadrul federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federaţii
sportive internaţionale, în următoarele situații:
a) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive naționale, la nivel național, doar
pentru rezultatele oficiale obținute la probele/categoriile la care au participat sportivi reprezentând cel puţin
4 structuri sportive;
b) vor fi acordate puncte în ranking doar pentru minim 4 sportivi pe categorie (nu se acordă
puncte la categoriile cu 1, 2 sau 3 sportivi).
c) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive internaționale, la nivel european, cu
participarea a cel puțin 15 țări;
d) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive internaționale, la nivel mondial, cu
participarea a cel puțin 20 țări, din minimum 3 continente;
Articolul 4
Criterii de convocare și selecționare a sportivilor în Lotul Național de Juniori I şi Seniori, în
vederea participării la Campionatul European (competiție anuală) și Campionatul Mondial (competiție la 2
ani).
3.1. Sportivii au obligația să participe la Cupa României și Campionatul Național.
3.2. Sportivii convocați să dețină gradul minim de 1 gup. Dacă Antrenorii de Lot Național
descoperă un sportiv talentat care ar putea ajuta echipa națională în obținerea de medalii, se poate convoca și
acel sportiv, chiar dacă are gradul mai mic, cu acordul Comisiei Tehnice și al Biroului Federal.
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3.3. Sportivii au obligația să păstreze aceeași categorie de greutate și de vârstă (juniori sau
seniori), cu derogarea antrenorilor de lot (cazuri excepționale).
3.4. Sportivii clasați pe locurile 1 și 2 de la Cupa României și Campionatul Național sunt
convocați în LOTUL NAȚIONAL LĂRGIT, și doar cei care vor avea pregătirea fizico-tehnico-tactică
conform cerințelor Antrenorilor de Lot, vor fi selecționați de către aceștia să reprezinte România la
competițiile internaționale oficiale.
3.5. Sportivii care doresc să fie rezervă la proba pe echipă, trebuie să facă parte din cei 10 sportivi
ai echipei, cu condiția să participe la Cupa României și Campionatul Național la proba individuală
respectivă, avantaj având sportivul mai bine clasat.
3.6. Sportivii selecționați de Antrenorii de Lot Național vor fi validați de Biroul Federal.
Articolul 5
Punctaj acordat sportivilor la competiții:
Denumirea concursului

Loc individual
loc 3
loc 4
60
45
25
20

loc 1
100
45

Loc 2
75
32.5

CAMPIONAT EUROPEAN seniori
CAMPIONAT EUROPEAN juniori I

50
25

37.5
17.5

30
15

CUPA MONDIALĂ seniori
CUPA EUROPENĂ seniori

35
20

25
15

20
12.5

CAMPIONAT NAȚIONAL – seniori
CAMPIONAT NAȚIONAL – juniori I
CAMPIONAT NAȚIONAL – juniori II
CAMPIONAT NAȚIONAL – juniori III

7.5
4
2.5
1.5

6
2.5
1.5
1

5
2
1
0.5

CAMPIONAT MONDIAL seniori
CAMPIONAT MONDIAL juniori I

22.5
11

loc 5
30
12.5

loc 6
15
7.5

15
7.5

7.5
4

*) CAMPIONAT NAȚIONAL pentru juniori III se punctează doar în sistemul intern al FRTKD ITF.
*) deoarece ambele competiții sunt obligatorii, punctajul la Campionatul Național este identic cu cel de la Cupa României

Articolul 6
TITLURILE se acorda de care MTS, la propunerea FRTKD ITF (Biroului Federal), sportivilor care
au obţinut rezultate deosebite la competitiile internationale oficiale de seniori, precum si antrenorilor care iau pregătit.
Articolul 7
MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI se acordă sportivilor care au participat la competițiile
internaţionale oficiale de SENIORI şi au realizat unul din următoarele rezultate (Ordinul 1072/17
noiembrie 2016):
Rezultat
1

Locul I-II la Campionatul Mondial de Seniori

2

2 Locuri III la Campionatul Mondial de Seniori

3

1 Loc I la Campionatul European de Seniori și 1 Loc III la Campionatul Mondial de Seniori

4

Locul I-II la Campionatul European de Seniori

5

3 Locuri III - la Campionatul European de Seniori

Articolul 8
MAESTRU AL SPORTULUI se acordă sportivilor care au obţinut în competiţii internaţionale
oficiale performanţele reglementate de regulamentele de clasificare sportivă ale federaţiilor sportive
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naţionale. În cadrul FRTKD ITF se acordă sportivilor care au participat la competițiile internaţionale
oficiale de JUNIORI şi au realizat unul din următoarele rezultate:
Rezultat
1

Locul I-III la Campionatul Mondial de Juniori

2

Locul I-III la Campionatul European de Juniori

Articolul 9
ANTRENOR EMERIT se acordă antrenorilor care au selecţionat, pregătit şi promovat în loturile
naţionale, sau care au pregătit direct în cadrul cluburilor sau loturilor naţionale, sportivi care au obținut
următoarele rezultate:
Rezultat
1

3 Locuri I - III la Campionatul Mondial de Seniori

2

4 Locuri I - III - la Campionatul European de Seniori

Articolul 10
În toate cazurile, titlurile de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului" sau, după caz,
"Antrenor emerit" se acordă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
Articolul 11
Titlurile de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului" sau, după caz, "Antrenor emerit" se
pot retrage de catre MTS, la sesizarea Biroului Federal al FRTKD, în cazul în care persoanele care le deţin
se află în una din următoarele situaţii:
- au fost sancţionate cu excludere din viaţa sportivă;
- au săvârşit, cu vinovăţie, abateri grave de la normele de etică sportivă sau a altor fapte prevăzute în
statut și în regulament.
Articolul 12
Titlurile de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului" sau, după caz, "Antrenor emerit" se
revocă de drept de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în cazul anulării de către organismul
internaţional competent, din orice cauză, a rezultatului sau rezultatelor în considerarea căruia/cărora
sportivului i s-a acordat titlul.
Articolul 13
Pentru acordarea titlurilor de "Maestru emerit al sportului", "Antrenor emerit" şi "Maestru al
sportului" federaţiile sportive naţionale sau, după caz, Comitetul Naţional Paralimpic trebuie să depună la
registratura Ministerului Tineretului şi Sportului următoarele documente:
- solicitare din partea federaţiei cu menţionarea performanţelor sportive;
- hotărârea Biroului Federal sau copie după procesul-verbal al şedinţei în care s-au validat
performanţele şi a fost aprobat acordarea titlului;
- regulamentul de clasificare sportivă;
- foto.

Acest regulament a fost aprobat în ședința de Birou Federal nr. 186 din data de 08.08.2019 și
se aplică începând cu această dată.
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