REGULAMENTUL DISCIPLINAR
Comisia de Disciplină a Federatiei Române de Orientare îsi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor Statutului şi
a Regulamentelor FRO.
Activitatea Comisiei de Disciplină are ca scop promovarea fair-play-ului, al respectului reciproc şi sancţionarea
diverselor abateri.

1.Structurile si persoanele cu atribuţii pe linie disciplinară:
1.1. În timpul concursurilor pot lua măsuri disciplinare:
a. Preşedintele comisiei de organizare;
b. Arbitrul de control;
c. Şeful dispozitivului de plecare;
d. Şeful dispozitivului de sosire;
e. Juriul de concurs.
1.2. În afara concursurilor, în urma sesizărilor, măsurile disciplinare pot fi luate:
a. La nivel judetean (si municipiul Bucureşti) de către:
1. Asociaţile Judeţene (si a municipiului Bucureşti) de Orientare.
2. Cluburile sportive.
b. La nivel national de catre:
1. Comisia de Disciplină;
2. Comisia de Apel;
3. Comisia Naţională de Disciplină Sportivă.

2.Descrieri ale structurilor cu atribuţii pe linie disciplinară:
2.1. Juriul de concurs
a.La concursurile cuprinse în calendarul competiţional al F.R.O. organizatorul va urmări alcătuirea unui Juriu de concurs.
b.Juriul de concurs are sarcina şi obligaţia de a rezolva contestaţiile şi sesizările referitoare la încălcarea disciplinei sportive.
c.Juriul de concurs este alcătuit din trei membri care pot fi propuşi de organizator şi validaţi prin consens de către
conducătorii loturilor sportive până la terminarea programului de validare. Membrii juriului nu se aleg dintre organizatorii
concursului.
d.Componenţa Juriului de concurs va fi afişată la avizier pe perioada concursului.
e.Dacă un membru al Juriului se declară el însuşi prejudiciat sau dacă este în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, ceilalţi
membri vor coopta alt membru.
f.La şedinţele Juriului are dreptul să participe un reprezentant al organizatorului şi arbitrul de control,aceştia neavând drept
de vot.
g.Membrii Juriului trebuie să prezinte integritate morală şi să posede cunoştinţele necesare pentru a putea decide în
problemele contestate sau sesizate şi pentru a putea parcurge un traseu cu grad de dificultate maximă.
h.Juriul este competent a decide dacă toţi membrii sunt prezenţi.Procesul verbal va fi semnat de toţi membrii Juriului.
i.Decizia Juriului va fi luată prin consens. Organizatorul va acţiona în conformitate cu deciziile Juriului.
j.Juriul trebuie să ia o decizie în cel mai scurt timp posibil. Decizia juriului de concurs va fi anunţată înainte de festivitatea de
premiere şi transmisă ulterior, în scris la club, de către FRO.Juriul de concurs are obligaţia să ia o decizie conform
competenţelor sale.
k.Împotriva deciziei luată de Juriul de concurs, se poate face apel la Comisia de Disciplină a F.R.O. în maximum 5 zile de la
primirea răspunsului.
2.2. Asociaţiile Judeţene de Orientare şi a Municipiului Bucureşti.
Organizarea şi funcţionarea lor sunt reglementate de Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale F.R.O.
2.3. Cluburile sportive, organizate conform propriilor statute.
2.4. Comisia de Disciplină
Scopul şi atribuţiile acesteia sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al F.R.O.
2.5. Comisia de Apel
Scopul şi atribuţiile acesteia sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al F.R.O.

2.6. Comisia Naţională de Disciplină Sportivă
Scopul şi atribuţiile acesteia sunt reglementate de Legea nr.551/2004, privind organizarea şi funcţionarea Comisiei
Naţionale de Disciplină Sportivă şi Ordinul A.N.S.nr.207/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea acesteia.

3.Competenţa structurilor pe linie disciplinară:
3.1.Persoanele cu funcţiile prevăzute la punctele 1.1.a – 1.1.d pot folosi sanctiunea „avertisment”, aceasta fiind trecuta in
mod obligatoriu in raportul concursului respectiv. Preşedintele Juriului va sesiza Comisia de Disciplină pentru luarea
măsurilor de rigoare.
3.2.Juriul de concurs poate decide eliminarea din concurs şi cere sancţionarea celor vinovaţi, conform Regulamentului
Disciplinar, cerere ce va fi înaintată Comisiei de Disciplină.
3.3.Asociaţiile Judeţene de Orientare şi a Municipiului Bucureşti judecă şi decid asupra abaterilor sesizate de Juriul de
concurs de la concursurile de nivel judeţean şi interjudeţean, atât in ceea ce priveşte pe organizatori, arbitri sau sportivi, cât şi
in ce priveşte deficienţele constatate de arbitrul de control sau delegatul federal.
3.4.Cluburile sportive judecă şi hotărăsc referitor la abaterile săvârşite de membrii clubului în conformitate cu prevederile
prevăzute în statutele lor, referitoare la măsurile disciplinare.
3.5.Comisia de Disciplină, judecă şi decide asupra sesizărilor Juriului de concurs de la competiţiile cuprinse în calendarul
FRO (nationale si internationale) ale controlorului naţional cât şi asupra abaterilor deosebite sesizate de cluburile sportive,
Asociaţile Judeţene de Orientare şi a Municipiului Bucureşti, membrii Consiliului Director.
3.6.Comisia de Apel judecă şi decide asupra sancţiunilor dictate de Comisia de Disciplină, precum şi recursurile la sancţiunile
hotarate de cluburile sportive.
3.7.Comisia Naţională de Disciplină Sportivă, are competenţa de a soluţiona apelurile formulate împotriva deciziilor pe linie
disciplinară luate de Comisia de Apel a F.R.O.

4. Apelul privind măsurile disciplinare:
4.1.Apelul asupra măsurilor disciplinare se judecă de către Comisia de Apel pentru deciziile pronunţate de Juriul de concurs
şi Comisia de Disciplină. Apelul se poate face în termen de 5 zile.
4.2.Comisia de Apel este autorizată să confirme, modifice sau să anuleze deciziile instanţelor cu privire
la
abaterile
disciplinare, precum şi să adopte hotărâri proprii în legătură cu acestea. Hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive. Calea de
atac asupra deciziilor pronunţate de Comisie se poate introduce în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii definitive la
Comisia Naţională de Disciplină Sportivă.
4.3.Comisia Naţională de Disciplină Sportivă este competentă prin lege să soluţioneze recursul formulat împotriva
hotărârilor definitive pronunţate, după epuizarea căilor de atac la Comisia de Apel a F.R.O.
4.4.Hotărârea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă poate fi atacată, în termen de 15 zile de la data comunicării,
la
instanţa competentă potrivit art. 2, alin. (5) din Legea nr. 551/2004, respectiv la Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia de
contencios administrativ.
4.5.Problemele şi situaţiile neprevăzute în prezentul regulament vor fi soluţionate conform prevederilor Legii
nr. 551 / 2004, privind Organizarea şi Funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă şi a Regulamentului
procedură al Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă din 27.05.2005, publicat în M.Of., partea I, nr. 01/12.07.2005.

5. Sancţiuni:
5.1. Sancţiunile aplicabile membrilor afiliaţi sunt:
a. avertisment;
b. penalitate;
c. anularea rezultatelor obţinute de sportivi la competiţii;
d. reorganizarea competiţiilor;

de

e. excluderea din competiţiile în curs şi/sau viitoare;
f. suspendarea temporară din activitatea competiţională internă şi/sau internaţională caz;
g. suspendarea drepturilor de membru afiliat, potrivit art. 69 din Statutul FRO;
h. excluderea din Federaţie, în conformitate cu art. 70 din Statutul FRO.
5.2. Sancţiunile aplicabile persoanelor fizice sunt:
a.avertisment;
b.penalitate;
c.suspendarea pentru participarea la un anumit număr de competiţii sau pentru o perioadă determinată sau
nedeterminată, după caz;
d.suspendarea din funcţia deţinută în activitatea de orientare pe o perioadă determinată sau nedeterminată;
e.în aplicarea sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, referitor la dopaj, se vor respecta prevederile
Legii 227/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale reglementărilor internaţionale in domeniu.
f.excluderea din activitatea de orientare şi competitionala, după caz.
5.3. Aplicarea sanctiunilor
a.Sancţiunile pot fi cumulate şi legate între ele.
b.Structura sportivă sau persoana fizică care a fost sancţionată, cu penalitate, prin plata unei sume, va fi suspendată
automat până la achitarea acesteia.
c.În cazul unei sancţiuni cumulate, suspendare – penalitate, suma de plată poate fi achitată oricând în perioada suspendării.

6. Abaterile disciplinare şi sancţionarea lor:
Federaţia Română de Orientare are dreptul de sancţionare asupra secţiilor de orientare ale cluburilor sportive afiliate, a
tuturor membrilor acestora, precum şi asupra membrilor Asociaţiilor Judeţene de Orientare şi a Municipiului Bucureşti.
6.1. Înainte de competiţie:
a.neînscrierea la termenul precizat de organizator, se face prin plata unei penalităţi,valoarea acesteia fiind stabilită anual.
b.înlocuirea unui sportiv sau trecerea lui de la o categorie la alta, face prin plata unei penalităţi, valoarea acesteia fiind
stabilită anual.
c.structura sportivă care a organizat antrenamente sau un sportiv găsit în zone declarate închise de către organizator sunt
sancţionaţi, astfel:
- sportivul cu o penalizare cu echivalentul în lei a 50 EURO si excluderea de la competiţia respectivă;
- structura sportivă cu echivalentul în lei a 200 EURO şi excluderea de la competiţia respectivă;
d.sportivii care vor participa în stare de suspendare la competiţiile oficiale vor fi sancţionaţi cu suspendarea pe o durată dublă
faţă de cea iniţială;
e.sportivii care vor fi găsiţi la competiţiile oficiale cu legitimaţii duble sau cu date false pe legitimaţie vor fi suspendaţi pe o
perioadă de 1 an de zile şi clubul va fi sancţionat cu contravaloarea în lei a unei penalităţi, valoarea acesteia fiind stabilită
anual;
f.sportivii care nu se prezintă la loturile naţionale când sunt convocaţi sau părăsesc lotul naţional fără aprobare, vor fi
sancţionaţi cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de 6 luni şi excluşi din lotul naţional;
g.antrenorii sau sportivii care nu predau, la termenul stabilit de FRO, echipamentul sportiv primit la lotul naţional sau au
datorii financiare, se suspendă până la rezolvarea litigiului;
h.antrenorii care incită sau influenţează sportivii să părăsească competiţia vor fi sancţionaţi cu contravaloarea în lei a 100
EURO.

6.2. In timpul competiţiei:
a.tentativa de obţinere sau comunicarea de date, care constituie secret de concurs se sancţionează cu avertisment;
b.pătrunderea în zona de concurs sau depăşirea zonei stabilită de organizator pentru încălzire se sancţionează cu
avertisment;
c.substituirea de sportivi, parcurgerea dovedită a unei părţi din traseu cu mai multe cip-uri, este sancţionată cu descalificarea
celor implicati şi suspendarea acestora pe o perioadă de 1 an si/sau penalizarea celor în cauză cu o penalitate în lei,
echivalentă sumei de 100 EURO;
d.conducerea pe traseu a unui sportiv, „colaborarea” dovedită de arbitri, observatori special desemnaţi de organizator sau
FRO, se sancţionează cu descalificarea de la competitie a sportivilor implicati şi penalizarea celor vinovaţi cu echivalentul în
lei, a sumei de 50 EURO;
e.distrugerea voluntară şi dovedită a unuia sau a mai multor posturi de control este sancţionată cu descalificare şi
suspendare pe timp de 1 an;

f.amplasarea greşită în teren a unui post de control duce la sancţionarea arbitrilor vinovaţi cu pierderea baremului de arbitraj
şi o penalitate echivalentă în lei a sumei de 50 EURO;
g.desenarea greşită a unei hărţi de concurs duce la sancţionarea arbitrilor vinovaţi cu o penalitate in lei echivalentă sumei de
25 EURO;
h.oficialii, delegaţii, antrenorii sau sportivii vor fi sancţionaţi pentru comportări nesportive cu suspendare pe o perioadă de 6
luni si/sau penalizarea celor în cauză, cu o penalitate în lei, echivalentă sumei cuprinsă între 50 – 100 EURO.
6.3. Imediat dupa competiţie:
a.lasarea in zona de concurs (teren, zona de start-sosire, parcari adiacente, zone de incalzire etc.) a oricaror forme de
deseuri, provenite din marcaje, de la concurenti sau alte persoane, va duce la sanctionarea organizatorilor cu ridicarea
dreptului de a organiza concursuri pe o perioada de 1 an de zile precum si aplicarea unei penalitati in lei echivalenta sumei
de 50 EURO.
6.4. În afara competiţiei:
a.în cantonament, in timpul deplasării la competiţie, constatarea abaterilor disciplinare se face de către cei responsa-bili cu
conducerea activităţii respective.Acestia vor înainta un raport în funcţie de gravitatea abaterilor, fie la structura sportivă
proprie, fie la Comisia de Disciplină a FRO.
Cei care analizeaza abaterea vor decide şi vor aplica sancţiuni în conformitate cu reglementările din prezentul Regulament;
b.structurile sportive care nu au organizat competiţia solicitată şi prevăzută în calendarul competiţional şi nu comuni-cat în
timp util concurentii şi FRO, sunt sancţionate cu plata cheltuielilor pentru cei are au efectuat deplasarea şi plata unei
penalităţi echivalentă în lei a sumei de 150 EURO;
c.amânarea neanunţată cu cel puţin o lună de zile sau anularea neanunţată cu cel puţin trei luni înainte de data desfăşurării
competiţiei, prevazută în calendarul FRO se
sancţionează cu o penalizare în lei echivalentă sumei de 100 EURO;
d.cluburile care şi-au schimbat sediul şi nu au prezentat actul adiţional la FRO sunt suspendate temporar până la rezolvarea
situaţiei conform Art.12 din Legea 884 şi OG 26.
e.netrimiterea la timp (cu cel mult 5 zile înainte de participarea la prima competiţie din anul în curs) a documentelor
justificative (borderou completat) a plăţii, taxelor, vizelor..etc. se penalizează cu suma de 100 lei.
6.5. Precizari:
a.două avertismente cumulate într-un an competiţional duc la penalizarea celui în cauză, cu echivalentul în lei a sumei de 25
EURO;
b.pentru abateri nespecificate în prezentul Regulament structurile cu atribuţii pe linie disciplinară vor hotări după caz,
cuantumul penalităţilor, care pot fi între 10-200 EURO;
c.cuantumul penalităţilor va fi încasat de structura sportivă, în a cărui competenţă este prevăzută sancţionarea
abaterilor disciplinare respective.

7. Norme de procedură:
7.1.Sesizările privind constatarea unor abateri, propunerea si decizia de sancţionare se fac în scris.
7.2.Cei cărora li se adresează sesizarea vor nota pe sesizare data si ora primirii.
7.3.Cei care au primit sesizarea vor comunica invinuitului data la care trebuie sa se prezinte pentru a fi audiat, care poate
să-şi prezinte punctul de vedere printr-un memoriu scris sau printr-un imputernicit.
7.4.Eventuala deplasare la audiere se face cu suportarea cheltuielilor de către cel învinuit.
7.5.Termenul de rezolvare şi stabilirea unei decizii va fi de maxim 30 zile de la data primirii sesizării.
7.6.„Decizia luată de cei în drept va fi comunicată celor implicaţi, in cel mult 5 zile de la data emiterii acesteia. Decizia va fi
semnată de aceleaşi persoane care au judecat cauza respectivă.”
7.7.Sancţiunile se aplică numai când sunt definitive, prin epuizarea căilor de atac sau prin neatacarea lor in termenele
mentionate.
7.8.In cazul in care după pronunţarea unei hotărâri definitive apar date noi, se va proceda la o nouă judecare de fond.
7.9.In cazul conflictelor de competenţe, instanţa de decizie este Comisia Naţională de Disciplină Sportivă.

8. Dispoziţii finale:
8.1.Evidenţa sancţiunilor va fi ţinută de Comisia de Disciplină a FRO.
8.2.Orice problemă de procedură neprevăzută in prezentul Regulament, va fi solutionată de Comisia de Disciplină, conform
Statutului F.R.O.şi a reglementărilor legale în vigoare.
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Director din data de 11.02.2011 şi intră în vigoare începând cu
data de 15.03.2011.

