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RAPORT DE ACTIVITATE AL COLEGIULUI
CENTRAL DE ARBITRI AL F.R. ORIENTARE
- perioada martie 2020-martie 2021 Colegiul Central al Arbitrilor și-a desfășurat activitatea pe parcursul celor 12 luni de
mandat menținând pe cât posibil activitatea comisiei și consolidarea statutului de Arbitru de
Orientare în România.
Încă este în curs actualizarea evidențelor Arbitrilor de Orientare, activitate demarată
anterior de domnul dr. Nicolae Stroescu, fost președinte al colegiului în anii anteriori
mandatului.
Pentru a putea fi urmărită în timp real evidența arbitrilor de orientare din România,
aceasta se găsește în continuare în spațiul virtual public, pentru informarea tuturor orientariștilor:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chdQDIjMUZE-ye9JD7K48ozQoMZhvST88hjvebXtMhA/edit?usp=sharing.

Tot la acest link, in cadrul unor foi de lucru anuale, sunt centralizați arbitrii controlori
pentru toate competițiile de nivel național desfășurate anual, în perioada aferentă raportului.
La data raportului, evidențele cuprind 45 de arbitri naționali, 70 arbitri cat. I și 144 arbitri
cat. II.
În luna februarie a avut loc o sesiune de cursuri de arbitri prin platforma Zoom, pentru
acordarea categoriei I, respectiv național, la care au fost 10 participanți dintre arbitrii de orientare
din România. Temele cursurilor au fost Trasarea Ștafetelor de Orientare și Principii de trasare
conform IOF 2020. Cei ce au promovat proba teoretică, în urma probei practice, vor deveni
arbitri categoria I și naționali.
În continuare, CCA va organiza la cerere sau anual, la nivel central și zonal, un proces de
acreditare si acordare a categoriilor de arbitri către membrii FRO interesați, inclusiv pentru cei
care au deja calitatea de arbitru.
Colegiul arbitrilor este in căutarea voluntarilor cu care să demareze redactarea Manualul
organizatorului concursurilor de Orientare, pentru care se preconizeaza publicarea la nivelul
până la finalul anului 2021.
În continuare, Colegiul Central al Arbitrilor va superviza ca toate competițiile de nivel
național și regional să fie organizate de arbitri pregătiți și recunoscuți de FRO.
Activitățile Colegiului Central al Arbitrilor sunt destinate tuturor orientariștilor, iar nu
doar arbitrilor acreditati de orientare!
Colegiul Arbitrilor
Patraș Ionuț,
București, 12 aprilie 2021
Federația Română de Orientare – Str. Vasile Conta, nr. 16, et. 5, camera 525, sector 2, București
E-mail: info@fro.ro; frorientare@gmail.com; www.fro.ro

