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CAPITOLUL I
Jurisdicția Sportivă și autoritatea disciplinară a FR Chanbara
Sectiunea I
A. Membrii FR Chanbara, membrii acestora precum si oficialii, sunt obligati ca
premergator oricaror formalitati adresate instantelor judecatoresti competente sa
parcurga mai intai etapele de judecata in fata organismelor disciplinare pe linie sportiva
Comisia de Disciplina si Etica Sportiva, Comisia de Apel, Comisia Nationala de Disciplina
Sportiva.
B. Membrii FRC si membrii acestora trebuie sa respecte cu strictete Statutul,
regulamentele si deciziile luate de organele de jurisdictie ale Federatiei.
C. Nerespectarea prevederilor alin. (A, B,) de mai sus constituie abatere
disciplinara gravă și se sanctioneaza potrivit prezentului Regulament.
D. Faptele care constituie abateri disciplinare, prevazute si sanctionate conform
Statutului si Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva al Federatiei Romane de
Chanbara si a celorlalte regulamente ale FR Chanbara se prescriu in 5 ani de la data
savarsirii lor.

Secțiunea II
Autoritatea disciplinara. Dispozitii introductive.
E. Autoritatea disciplinara în activitatea de chanbara se exercita deplin si legitim
potrivit:
a. Statutului si regulamentelor Federatiei Române de Chanbara.
b. Puterea disciplinara da titularilor legitimi prevăzuți la art. 5 calitatea de a
investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele fizice si juridice în culpa.
c. Procedurile disciplinare se desfasoara cu respectarea si garantarea dreptului la
aparare.

CAPITOLUL II
Dispoziții Generale
Sectiunea I
Structurile Disciplinare din cadrul FR CHANBARA
F. FR CHANBARA conține urmӑtoarele structuri Disciplinare :
1. Comisia de Disciplinӑ si Etică Sportivă
2. Comisia de Apel
3. Consiliul Director – organism de punere in executare
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Sectiunea II
Atribuțiile structurilor Disciplinare ȋn cadrul FR Chanbara:
G. Comisia de Disciplinӑ si Etica Sportiva primește spre soluționare sesizӑrile
și reclamatiile referitoare la membrii FR Chanbara (sportivi, arbitri, membri, persoane
cu funcții de conducere din cadrul FRC, structuri afiliate), ca prim organism de
soluționare a litigiilor și a reclamațiilor membrilor FR Chanbara.
Hortӑrȃrile Comsiei de Disciplinӑ si Etica Sportiva se numesc „Hotarari” și vor fi
ȋnregistrate de cӑtre Secretarul Comisiei de Disciplinӑ si Etica Sportiva, ȋn ordinea
emiterii, ȋntr-un registru special, ȋnregistrat la FR Chanbara.
Registrul special reprezintӑ un document oficial al FR Chanbara.
H. Comisia de Apel solutioneazӑ contestațiile la Hotararile Comisiei de
Disciplinӑ si Etica Sportiva, ȋn limitele prezentului Regulament și a prevederilor
Statutului.
Hortӑrȃrile Comsiei de Apel se numesc “DECIZII” și vor fi ȋnregistrate de cӑtre
Secretarul Comisiei de Apel, ȋn ordinea emiterii, ȋntr-un registru special, organizat de
FR Chanbara.
Registrul special reprezintӑ un document oficial al FR Chanbara.
I. Consiliul Director este organismul de conducere din cadrul FR Chanbara
caruia ii revine sarcina de a pune ȋn executare a hotӑrȃrilor Comisiilor Disciplinare.

Sectiunea III
Reglementӑri privind raporturile dintre membrii comisiilor Disciplinare și
structurile de conducere ale FR Chanbara, și raporturile Comisiilor Disciplinare,
pârâți și respectiv cei ce fac sesizările
J. Membrii comisiilor Disciplinare vor analiza și soluționa dosarele primite fӑrӑ a
putea fi influențați ȋn niciun fel.
K. Membrii comisiilor Disciplinare nu vor fi contactați direct de cei implicați ȋn
dosarele depuse la comisiile Disciplinare decȃt cu acordul și la cererea expresӑ a
Comisiei, ȋn cadru legal, ȋn timpul ședințelor de soluționare.
Ȋn acest sens structurile de conducere ale FR Chanbara nu vor permite sub nicio
forma accesul la datele personale și de contact ale membrilor Comisiei (telefon, email,
adresӑ poștala, etc.).
L. Ȋn afara ședințelor de soluționare, membrii comisiilor Disciplinare nu au
dreptul de a discuta și de a prezenta ȋn nici un fel detalii privind dosarele, Hotararile sau
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persoanele implicate ȋn acestea, nici unei persoane sau structuri, afiliate sau nu la FR
Chanbara, sub sancțiunea plӑții unei amenzi ȋn valoare de 500 EURO.
M. Secretariatul FR Chanbara, Comisiile si Colegiile de specialitate și celelalte
structuri din cadrul FR Chanbara de conducere sau structurile sportive afiliate, vor pune
la dispoziția Comisiilor Disciplinare toate detaliile și probele cerute de acestea,
necesare pentru solutionarea dosarelor, ȋn termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea
scrisa transmisa de Secretarul sau Președintele Comisiei.

Sectiunea IV
Precizări
Art.l.
(l) Obiectul prezentului Regulament il reprezinta organizarea si functionarea
Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva.
(2) Regulamentul Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva reprezinta
Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva al Federatiei Romane de Chanbara.
(3) Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva este numit si Regulamentul
Disciplinar.
Art.2. Comisia de Disciplina si Etica Sportiva este un organism de lucru,
specializat si cu caracter permanent sub coordonarea Consiliul Director.
Art.3. In desfasurarea activitatii sale, Comisia de Disciplina si Etica Sportiva are
ca principal scop indeplinirea atributiilor si rezolvarea problemelor specifice ce sunt
repartizate contribuind, in acest sens, la buna functionare si indeplinirea sarcinilor si
obiectivelor de ansamblu ce revin Federatiei Romane de Chanbara.
Art.4. Comisia de Disciplina si Etica Sportiva actioneaza permanent pentru
prevenirea abaterilor, a atitudinilor necivilizate, in scopul asigurarii unor conditii bune
de desfasurare a activitatilor sportive.
Art.5.
(l) Comisia de Disciplina si Etica Sportiva este singurul organism de lucru al
Federatiei Romane de Chanbara competent sa analizeze si sa aplice sanctiuni, in prima
instanta, pentru toate faptele care constituie abateri, prevazute si sanctionate conform
Statutului FR Chanbara si Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva al Federatiei
Romane de Chanbara.
(2) Comisia de Disciplina si Etica Sportiva isi indeplineste atributiile in mod activ,
in vederea aflarii adevarului.
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CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea
Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva
Sectiunea I
Organizarea Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva

Art.6. Comisia de Disciplina si Etica Sportiva se compune din Presedinte si doi
membri.
Pe langa Comisie isi desfasoara activitatea un secretar care are atributii
administrative.
Art.7. Membrii Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva pot avea calitatea de
membri in Consiliul Director al Federatiei Romane de Chanbara.
Art.8.
(1)Presedintele Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva este numit pentru o
perioada de 5 ani de catre Consiliul Director al Federatiei Române de Chanbara, care îl și
poate revoca din această funcție atunci când exista indicii că se impune o astfel de
masura.
(2) Președintele Comisiei de Disciplinӑ organizeazӑ și supravegheazӑ desfӑșurarea ședințelor de soluționare a litigiilor, sesizӑrilor și altor probleme disciplinare.
(3) Comisia de Disciplina si Etica Sportiva solutioneaza cauzele doar in prezenta
tuturor membrilor care o compun.
(4) Președintele reprezintӑ Comisia de Disciplinӑ ȋn cadrul Consiliului Director,
ȋn cadrul Adunarii Generale precum și ȋn alte ocazii oficiale unde este solicitatӑ sau
necesarӑ reprezentarea Comisiei de Disciplinӑ si Etica Sportiva.
(5) Președintele poate delega orice alt membru al Consiliului Director sa
semneze Hotararea Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva in situatia in care se afla in
imposibilitate de a efectua acest lucru.
(6) Președintele se ocupӑ de convocarea membrilor Comisiei de Disciplinӑ
pentru ședințele de lucru și ȋmpreunӑ cu Secretarul de convocarea tuturor celor
implicați ȋn sesizӑrile ȋn discuție (petenți, pȃrȃți și martori).
(7) Intreaga comisie semneaza procesele verbale de desfӑșurare al ședințelor
Comisiei de Disciplinӑ si Etica Sportiva.
(8) Președintele sau un imputernicit desemnat conform aliniat (5) semneaza
Hotararile acestei Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva.
Art.9. Membrii Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt numiti pentru o
perioada de 5 ani de catre Consiliul Director al Federatiei Romane de Chanbara la
propunerea Presedintelui Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva, cu avizul
Presedintelui Federatiei Romane de Chanbara, ca urmare a candidaturilor individuale
depuse in acest sens; Consiliul Director îi poate revoca din respectiva funcție atunci
când crede că se impune această acțiune.
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Art.10. Candidaturile pentru Comisia de Disciplina si Etica Sportiva vor fi depuse
la Secretariatul Federatiei Romane de Chanbara, cu cel putin 5 zile inainte de sedinta
Consiliul Director in care urmeaza sa fie numiti membrii acesteia.
Art.11. Pentru a fi numiti membri in cadrul Comisiei de Disciplina si Etica
Sportiva, candidatii trebuie sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania, sa aiba
exercitiul drepturilor civile si politice si sa faca dovada, potrivit legii, ca sunt licentiati ai
unor cursuri universitare (pe cat posibil studii juridice).
Art.12. Hotararea Consiliul Director privind componenta Comisiei de Disciplina
si Etica Sportiva se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Art.13. La alegerea si numirea membrilor Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva
membrii Consiliul Director vor avea in vedere urmatoarele criterii:
a) aptitudinile, cunostintele si capacitatea candidatilor pentru activitatea pe care
acestia o vor desfasura in cadrul Comisiei, respectiv pentru functiile propuse,
prioritate avand candidatii licentiati ai unei facultati de drept, respectiv ai unei
facultati de educatie fizica si sport;
b) vechimea in activitatea desfasurata de candidati;
c) rezultatele si contributia la dezvoltarea si afirmarea sportului Chanbara in
Romania;
d) comportarea si tinuta morala, pasiunea si disponibilitatea candidatilor de a
desfasura activitatea in cadrul Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva;
e) cunoasterea Statutului, Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva, precum
si a celorlalte Regulamente date in aplicarea Statutului Federatiei Romane de
Chanbara.
Art.14. Membrii Comisiei de Discipina si Etica Sportiva ale caror mandate expira,
sunt de drept candidati, fara a mai fi nevoie sa-si reinnoiasca candidatura.
Art.15.
(1) Membrii Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva pot detine calitatea de
membrii si in alte comisii si colegii ale Consiliul Director, cu respectarea Statutului
Federatiei Romane de Chanbara. Membrii Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva nu
pot face parte din Comisia de Apel.
(2) Calitatea de membru al Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva inceteaza ca
urmare a:
a. Formularii unei cereri de incetare;
b. Intervenirii unei situatii de incompatibilitate;
c. Revocarii de catre Consiliul Director in situatia in care a savarsit o
abatere disciplinara sanctionabila poterivit prezentului regulament;
(3) Un membru al Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva poate fi suspendat pe
durata cercetarii situatiilor cu caracter de abatere disciplinara. Consiliul Director
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numeste pe durata determinata un alt membru care sal inlocuiasca pe cel aflat in
situatie de suspendare.

Sectiunea II
Functionarea Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva

Art.16.
(1) Comisia de Disciplina si Etica Sportiva isi desfasoara activitatea la sediul
Federatiei Romane de Chanbara, situat in Municipiul Bucuresti, Calea Ferentari nr. 12214, sector 5 sau la sediul de lucru din Str. Cpt. Lascarescu nr. 4, sector 5, Bucuresti.
(2) In vederea eficientizarii activitatii desfasurate si numai pentru motive
temeinice, Comitetul Director poate aproba ca sedintele de judecata sa se desfasoare si
in alte locatii decat cea prevazuta la alineatul precedent.
Art.17.
(l) Comisia de Disciplina si Etica Sportiva se convoaca de catre Presedintele
Comisiei.
(2) Comisia de Disciplina si Etica Sportiva se intruneste ori de cate ori numarul
abaterilor savarsite, respectiv complexitatea acestora, o impun.
(3) Sedintele Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva nu sunt publice; in mod
exceptional, in raport de gravitatea abaterilor savarsite, urmarile acestora, precum si in
functie de importanta sanctiunilor ce urmeaza sa fie aplicate ca urmare a savarsirii
abaterilor, Presedintele Comisiei poate declara sedinta publica.
Art.18.
(1) Sedintele Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva se desfasoara valabil in
prezenta celor trei membrii ai sai.
(2) Sedintele Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt conduse, in mod
obligatoriu, de catre Presedintele acesteia.
Art.19. Comisia de Disciplina si Etica Sportiva delibereaza si adopta hotarari,
potrivit competentelor sale si atributiilor repartizate, in conformitate cu prevederile
Statutului Federatiei Romane de Chanbara, a prezentului Regulament, a celorlalte
Regulamente date in aplicarea Statutului Federatiei Romane de Chanbara, precum si a
legilor in vigoare in materie.
Art.20.
(1)
Hotararile Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt adoptate prin vot
deschis, cu majoritate simpla, se comunica partilor si se trimit spre luare la cunoștință
Consiliul Director al Federatiei Romane de Chanbara.
(2) Situatiile de incompatibilitate in care se pot afla membrii CDES sunt
urmatoarele:
a. sunt rude sau afini pana la gradul IV cu una din parti sau cu toate
partile aflate in litigiu;
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b. a luat parte la evenimentele descrise in sesizare si este audiat ca
martor;
c. s-a exprimat anticipat asupra cauzei;
d. reprezinta sau este oficial al structurii sportive implicate in litigiu;
e. orice alte situatii in care nu pot asigura obiectivitatea in judecarea
cauzei.
(3) In oricare din situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (2), comisia
judecand doar cu doi membri, in cazul in care nu se poate realiza
unanimitatea de voturi, votul presedintelui este decisiv.
Art.21. Comisia de Disciplina si Etica Sportiva adopta hotarari in baza
urmatorului material probatoriu:
a. raportul observatorilor federali la competitia de Chanbara;
b. raportul unui membru al Consiliul Director;
c. raportul Comisiei Centrale a Arbitrilor;
d. imagini video;
e. fotografii, imagini.
f. declaratia partilor;
g. declaratiile martorilor;
h. constatarile medico-legale;
i. expertize;
j. orice alta proba utila in aflarea adevarului.
Art.22.
(l) Cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt sau a unor neclaritati
rezultate din administrarea probelor, Comisia de Disciplina si Etica Sportiva considera
necesar sa cunoasca parerea persoanelor implicate, va dispune citarea, respectiv
audierea acestora.
(2) Comisia de Disciplina si Etica Sportiva poate dispune audierea arbitrilor,
antrenorilor, sportivilor, precum si a oricaror alte persoane, in interesul cauzei pentru
aflarea adevarului.
Art.23. In exercitarea atributiilor care ii revin Comisia de Disciplina si Etica
Sportiva nu poate angaja finantele Federatiei Romane de Chanbara.
Art.24.
(l) Hotararile Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt comunicate partilor, in
forma scrisa, cu confirmare de primire.
(2) Hotararile pronuntate in prima instanta de catre Comisia de Disciplina si
Etica Sportiva se pun in executare.
(3) Hotararile Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt supuse apelului.
Apelul se depune la secretariatul FR Chanbara in termenul prevazut in prezentul
regulament si se trimit impreuna cu dosarul Comisiei de Disciplina si Etica Sportive,
spre competenta solutionare, Comisiei de Apel din cadrul Federatiei Romane de
Chanbara.
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Art.25. Hotararile Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva, dupa luarea la
cunoștință de catre Comitetul Director, sunt documente oficiale ale Federatiei Romane
de Chanbara.
Art.26.
(l) Dezbaterile, precum si hotararile luate in cadrul sedintelor Comisiei de
Disciplina si Etica Sportiva, sunt consemnate de catre secretarul comisiei intr-un
registru de procese-verbale. Aceste procese verbale de sedinta vor fi semnate de catre
toti participantii la sedinta si constituie documente oficiale ale Federatiei Romane de
Chanbara.
(2) Evidenta sanctiunilor aplicate de catre Comisia de Disciplina si Etica Sportiva
se tine, in mod obligatoriu, prin grija secretaralui comisiei.

CAPITOLUL IV
Norme, abateri, sanctiuni
Sectiunea I
Norme de disciplina si etica sportiva

Art.27.
(l) Normele de disciplina si etica sportiva contribuie la desfasurarea
regulamentara a intregii activitati de Chanbara, precum si la dezvoltarea Chanbara in
Romania.
(2) Normele de disciplina si etica sportiva se aplica structurilor sportive afiliate,
oficialilor, arbitrilor, sportivilor si antrenorilor care savarsesc abateri:
a) in salile unde se desfasoara competitiile de Chanbara si pregatirea
sportiva;
b) pe durata deplasarii de la locul de cantonament la salile sportive unde
se desfasoara competitiile de Chanbara si pregatirea sportiva;
c) pe durata deplasarii de la locul de cantonament la sediul Federatiei
Romane de Chanbara;
d) ) in sediul Federatiei Romane de Chanbara si/sau in alte locatii unde au
loc sedintele organelor de conducere (adunare generala, consiliu
director) si sau ale comisiilor si colegiilor de specialitate
e) in sediile cluburilor sportive si asociatiilor judetene de Chanbara
afiliate la Federatia Romana de Chanbara daca Abaterea disciplinara este
savarsita de un component al lotului national sau de un oficial al federatiei.
f. oriunde se desfășoară o activitate a sportului chanbara sau pe durata
deplasării către și dinspre acel loc.
g. in orice locatie sau imprejurare de natura publica daca prin actiunea
sau actiunile intreprinse de catre un membru al FRC persoana juridica
(club sportiv) sau fizica (sportivi,oficiali ai cluburilor sau ai federatiei)
aduce atingere onoarei, integritatii sau aduce un prejudiciu moral, fizic, de
imagine sau pecuniar federatiei.
(3) Prin oficiali se inteleg reprezentantii Federatiei Romane de Chanbara membrii Consiliul Director, personalul salariat al Federatiei (numai daca participa la
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competitie intr-o alta calitate decat cea de salariat, indeplinind obligatii specifice in
cadrul organizarii competitiei) presedintii si membrii comisiilor si colegiilor centrale
din subordinea Consiliul Director, observatorul federal la competitiile de Chanbara,
presedintii, respectiv reprezentantii desemnati ai structurilor sportive afiliate la
Federatia Romana de Chanbara.

Sectiunea II
Abateri disciplinare
Art.28.
(l) Abaterea disciplinara este fapta prin care se incalca Statutul, normele
competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina, fiind singurul temei
legal pentru aplicarea sanctiunii.
(2) Abaterea disciplinara este fapta care prezinta pericol, este savarsita cu
vinovatie si este prevazuta de prezentul Regulament de Disciplina si Etica Sportiva și
Statutul FR Chanbara.
(3) Abaterea disciplinara consta intr-o actiune sau intr-o inactiune prin care se
aduc prejudicii desfasurarii regulamentare a activitatii sportive, intereselor federatiei,
precum si prejudicii de imagine, si care atrage in mod obligatoriu aplicarea unor
sanctiuni.
(4) Faptele care constituie abateri disciplinare, prevazute si sanctionate conform
Statutului si Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva al Federatiei Romane de
Chanbara precum si al celorlalte regulamente ale FR Chanbara se prescriu in termen de
5 ani de la data savarsirii.

Art.29. Constituie recidiva savarsirea din nou a unei abateri de catre structurile
sportive afiliate, oficialii si sportivii care au fost sanctionati definitiv pentru o alta
abatere prevazuta de prezentul Regulament și Statut al FR Chanbara.
Art.30. Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea
in mod eronat a normelor de disciplina si etica sportiva, precum si a prevederilor
prezentului Regulament și a prevederilor Statutului FR Chanbara.

Sectiunea III
Sanctiunile disciplinare

Art.31.
(1)
Sanctiunea disciplinara constituie un mijloc de reeducare respectiv o
masura de constrangere prevazuta si aplicata conform prezentului Regulament
structurilor sportive afiliate la Federatia Romana de Chanbara si a membrilor sai,
oficialilor Federatiei, sportivilor, arbitrilor si antrenorilor care au savarsit fapte prin
care se incalca normele competionale si de etica sportiva, de organizare si disciplina, in
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scopul prevenirii savarsirii unor noi abateri si asigurarea conditiilor normale de
desfasurare a activitatii de Chanbara.
(2)
Orice acte de indisciplinӑ care nu sunt stipulate ȋn acest Regulament vor fi
analizate și solutionate de cӑtre Comisia de Disciplinӑ și Etică Sportivă prin analogie cu
fapte similare.
(3)
Comisia de Disciplinӑ va propune adaugarea ȋn Regulament a cazurilor
întâlnite și nestipulate ȋn acest Regulament, ȋn cadrul primei ședințe de Consiliu
Director.
(4)
Consiliul Director se va pronunta asupra includerii sau nu ȋn acest
Regulament Disciplinar a cazurilor noi aparute, ȋn termen de 30 de zile de la primirea
propunerii de la Comisia de Disciplinӑ și Etică Sportivă sau Comisia de Apel
Art.32. Avertismentul
Avertismentul consta in notificarea scrisa prin care se atrage atentia structurilor
sportive afiliate la Federatia Romana de Chanbara si a membrilor sai, oficialilor
Federatiei, sportivilor si antrenorilor cu privire la abaterile savarsite de acestia si
consecintele savarsirii acestor abateri, precum si cu privire la masurile ce urmeaza a fi
luate in caz de savarsire din nou a unei abateri prevazuta de prezentul Regulament și
Statutul FR Chanbara.
Art.33. Amenda
Amenda este sanctiunea disciplinara care consta in obligatia de a plati o suma de
bani in contul Federatiei Romane de Chanbara, in cuantumul si la termenele stabilite de
catre Comisia de Disciplina si Etica Sportiva, conform prezentului Regulament. Amenzile
se achita in lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

Art.34. Suspendarea
Suspendarea reprezinta sanctiunea disciplinara care consta in interdictia de a
participa la activitatile organizate si desfasurate de catre Federatia Romana de
Chanbara pe o perioada determinata, stabilita de catre Comisia de Disciplina si Etica
Sportiva din cadrul Federatiei, in functie de gravitatea abaterii savarsite.
Art.35. Excluderea
Excluderea reprezinta sanctiunea disciplinara care consta in radierea din
evidentele Federatiei Romane de Chanbara si interzicerea dreptului persoanei fizice sau
juridice sanctionate:
a. de a participa la activitatile organizate si desfasurate de federatie in
Romania;
b. de a participa la in nume personal sau pentru Romania la orice eveniment
sportiv international in ramura de sport chanbara.
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CAPITOLUL V
Criteriul de aplicare a sanctiunilor
Principii privind aplicarea sanctiunilor disciplinare

Art.36.
(l). Sanctiunile disciplinare prevazute de prezentul Regulament se aplica gradual
in funcție de gravitatea faptei judecate și se va ține seama daca nu este evidenta o
incalcare cu rea intentie si in mod repetat a prevederilor Statutului FR Chanbara si a
prezentului regulament.
(2) In cazul in care se savarsesc fapte prin care se incalca prevederile Statutului
FR Chanbara, normele competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina,
se stabileste sanctiunea pentru fiecare abatere in parte.
(3) Sanctiunile disciplinare prevazute de prezentul Regulament pot fi aplicate și
in mod cumulat.
(4) In situatii de cumul, in care una dintre sanctiunile aplicabile este excluderea,
se va lua in considerare doar excluderea.
Art.37. In caz de recidiva, sanctiunea disciplinara stabilita pentru Abaterea
disciplinara savarsita ulterior si sanctiunea disciplinara aplicata pentru Abaterea
disciplinara savarsita anterior se cumuleaza.
Art.38.
(l) Comisia de Apel a Federatiei Romane de Chanbara are competenta de a mari
sau de a micsora, dupa caz, sanctiunile disciplinare aplicate de catre Comisia de
Disciplina si Etica Sportiva, in acord cu prezentul regulament și Statutul FR Chanbara.
(2) La stabilirea sanctiunilor disciplinare Comisia de Disciplina si Etica Sportiva
va tine seama, in mod obligatoriu, gravitatea faptei savarsite, de conduita persoanei care
a savarsit Abaterea disciplinara, precum si de imprejurarile care atenueaza sau
agraveaza raspunderea disciplinara.
(3) Constituie circumstante atenuante urmatoarele imprejurari:
a) savarsirea abaterii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii,
determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin
violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau prin alta
actiune ilicita grava;
b) depasirea limitelor legitimei aparari.
(4) Urmatoarele imprejurari pot fi considerate circumstante atenuante:
a) conduita buna inainte de savarsirea abaterii;
b) staruinta depusa pentru a inlatura rezultatul abaterii;
c) atitudinea celui care a savarsit Abaterea disciplinara dupa comiterea
acesteia, rezultand din comportarea sincera in sedinta Comisiei de
Disciplina si Etica Sportiva.
(5) Constituie circumstante agravante urmatoarele imprejurari:
a) savarsirea abaterii de doua sau mai multe persoane impreuna;
b) savarsirea abaterii prin acte de violenta sau prin metode ori mijloace
care prezinta pericol;
c) savarsirea abaterii din motive josnice;
d) savarsirea abaterii in stare de ebrietate.
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e) savarsirea cu intentie de actiuni ce aduc grave prejudicii FR Chanbara.
f) recidiva – fapte repetate si/sau sanctionate anterior prin hotarari
definitive
(6) Comisia de Disciplina si Etica Sportiva poate retine ca circumstante agravante
si alte imprejurari care imprima faptei un caracter grav.
Art.39.
(l) Sanctiunile disciplinare isi produc efectul la data comunicarii hotararii
Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva partilor implicate, cu particularitatile prevazute
in cazul excluderii.
(2) Radierea din evidentele Federatiei Romane de Chanbara, respectiv
interzicerea dreptului de a mai participa la activitatile organizate si desfasurate de
federatie se produc dupa cum urmeaza:
a) de la data comunicarii hotararii Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva
partilor implicate, in cazul persoanelor fizice sanctionate;
b) de la data hotararii adunarii generale cu privire la excludere motivata
de aplicarea unei sanctiuni definitive de excludere pronuntata de
organismele cu atributii jurisdictionale din cadrul federatiei, in cazul
structurilor sportive membre afiliate sanctionate.
(3) Pe durata de timp cuprinsa intre momentul sanctionarii cu excluderea
pronuntata de Comisia de Disciplina si Etica Sportiva si pana la hotararea Adunarii
Generale privind excluderea, structura sportiva sanctionata se va afla in situatie de
suspendare din toate activitatile organizate de catre federatie, inclusiv dreptul de vot.

A. Sanctiuni aplicabile sportivilor si antrenorilor
A.I. Sanctiuni aplicabile sportivilor
Art.40.
(l) Abaterile de la normele de disciplina si etica sportiva savarsite de catre
sportivi in timpul competitiilor oficiale sau in locurile de pregatire, precum si abaterile
savarsite de catre sportivi pe durata deplasarii de la locul de cantonament la salile
sportive unde se desfasoara competitiile de Chanbara si pregatirea sportiva, pe durata
deplasarii de la locul de cantonament, la sediul Federatiei Romane de Chanbara, in
sediul Federatiei Romane de Chanbara, in sediile cluburilor sportive si asociatiilor
judetene de chanbara afiliate la Federatia Romana de Chanbara, dar si in alte locuri in
care este prezent sportivul si prin actiunea fizica sau printr-o forma de comunicare
incalca prevederile prezentului Regulament și Statutul FR Chanbara sunt supuse
analizei Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva in scopul aplicarii sanctiunilor
disciplinare.
(2) Se sanctioneaza cu avertisment urmatoarele abateri savarsite de catre
sportivi:
a) neacordarea semnelor de respect fata de oficiali;
b) nerespectarea regulilor de comportare in sala de competitie;
c) intarzieri repetate sau absente nemotivate de la competitii, a sportivilor
din loturile nationale.
(3) Se sanctioneaza cu amenda intre 100 si 300 EURO si suspendare pe o
perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni urmatoarele abateri savarsite de catre sportivi:
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a) atitudini, gesturi necuviincioase la adresa antrenorilor, adversarilor,
oficialilor si publicului;
b) cedarea in mod intentionat a meciurilor;
c) injurii la adresa adversarilor.
(4) Se sanctioneaza cu amenda intre 300 si 500 EURO si suspendare pe o
perioada cuprinsa intre 12 luni si 36 luni urmatoarele abateri savarsite de catre
sportivi:
a) parasirea cantonamentului;
b) provocarea de scandaluri la competitie;
c) participarea cu documente false in competitie;
d) consumul de bauturi alcoolice in cantonamente si competitii.
(5) ) Lovirea intentionata a adversarului sau a oficialilor, precum si a publicului
se sanctioneaza cu excluderea din activitatea sportiva.
(6) Furturi comise in timpul cantonamentelor sau a competitiilor (interne si
internationale) se pedepsec prin excluderea din activitatea sportiva;
(7) Sportivii depistati pozitiv la controlul antidoping, refuzul sportivilor de a
efectua controlul antidoping, precum si toate faptele definite in Legea nr.227/2006
privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata, cu completarile si
modificarile la zi, se sanctioneaza potrivit reglementarilor specifice prevazute de
legislatia anti-doping pe care federatia are obligatia sa le puna in aplicare. Sportivii
sanctionati potrivit reglementarilor mai sus mentionate sunt obligati sa despagubeasca
federatia suportand costurile analizelor de laborator in cazul unui rezultat pozitiv.
(8) Sportivul care, fără a avea probleme medicale sau o motivare temeinic
justificata, nu se prezintă la convocarea lotului național, refuzând cinstea de a
reprezenta România în competițiile oficiale, nu merită să facă parte din Federația
Română de Chanbara.
FR Chanbara consideră că a fi membru al lotului național este cea mai înaltă
cinste și treapta cea mai înaltă la care poate accede un sportiv ce practică chanbara.
Refuzul de a face parte din lotul național de chanbara este cea mai gravă abatere și va fi
sancționată cu excluderea din cadrul FR Chanbara.
(9) Instigarea membrilor FR Chanbara unii ȋmpotriva celorlalti, împotriva
oficialilor federație, a unor persoane fizice sau juridice sau instituții ale statului, prin
afirmații mincinoase, rӑspȃndirea de zvonuri cu rea intenție, denunțuri calomnioase, ȋn
scopul deteriorӑrii relațiilor amiabile existente sau ȋn scopul obținerii de avantaje, de
orice naturӑ, ȋncurajarea tensiunilor ȋntre membrii Federației și alte ȋncalcӑri evidente
ale Statutului și prezentului Regulament se sancționează cu excluderea din FR Chanbara.
Art.41. Sportivul care paraseste clubul la care este legitimat, fara acordul scris al
presedintelui clubului, va fi suspendat din activitatea sportiva pe o perioada de 1 an.
Dupa expirarea perioadei de suspendare, sportivul se poate legitima la orice alt club,
conform Regulamentelor federatiei.
Art.42. Hotararea Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva prin care s-a dispus
aplicarea unui sanctiuni se comunica, cu confirmare de primire, sportivului care a
savarsit abaterea, clubului sportiv la care acesta este legitimat si Comisiilor direct
interesate (de Competitii; Legitimari, Transferari si Clasificari)
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Art.43.
(l) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana
de Chanbara in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii hotararii CDES
privitoare la sanctionare.
(2) Sportivul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile
prevazute de prezentul Regulament va fi suspendat din toate activitatile interne si
internationale organizate si desfasurate de catre si sub egida FR Chanbara, ESCF si ISCA
pana la achitarea amenzii.
(3) La repetarea pentru a doua oara a actelor de indisciplina stipulate la Art. 40,
punctele (2) si (3), indiferent care ar fi ele, suspendarea va fi de 1 an, iar la a treia
repetare, sportivul va fi exclus din FR Chanbara.
Art.44. Carnetul de legitimare, pe durata suspendarii, se depune la Comisia de
Competitii.
Art.45. Publicarea pe retelele de socializare sau in mass media, atat scrisa, cat si
audio-vizuala, a articolelor care aduc prejudicii imaginii FR Chanbara, si oricaror
membri ai FR Chanbara, persoane fizice sau juridice, va fi sanctionata cu suspendarea
persoanei in cauza pe termen de cel minimum 2 ani (aceasta insemnand interdictia de a
intra in orice sala in care se desfasoara activitati si competitii interne si internationale
organizate de catre si sub egida FR Chanbara), sau excluderea din FR Chanbara si
pierderea dreptului de a se inscrie, sub orice forma, in FR Chanbara.
Art.46. Sanctiunile se inscriu in evidentele federatiei.

A. II. Sanctiuni aplicabile antrenorilor
Art.47.
(l) Abaterile de la normele de disciplina si etica sportiva savarsite de catre
antrenori in timpul competitiilor oficiale, precum si abaterile savarsite de catre
antrenori pe durata deplasarii de la locul de cantonament la salile sportive unde se
desfasoara competitiile de Chanbara si pregatirea sportiva, pe durata deplasarii de la
locul de cantonament la sediul Federatiei Romane de Chanbara in sediul Federatiei
Romane de Chanbara, precum si abaterile savarsite in sediile cluburilor sportive si
asociatiilor judetene de Chanbara afiliate la Federatia Romana de Chanbara si/sau in
alte locatii unde au loc sedintele organelor de conducere (adunare generala, consiliu
director) si sau ale comisiilor si colegiilor de specialitate, precum si in alte locuri in care
este prezent antrenorul si prin actiunea fizica sau printr-o forma de comunicare incalca
prevederile prezentului Regulament și Statutul FR Chanbara, sunt supuse analizei
Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare.
(2) Se sanctioneaza cu avertisment urmatoarele abateri savarsite de catre
antrenori:
a) nerespectarea Regulamentului de competitie;
b) nerespectarea regulilor de comportare in sala de competitie;
c) needucarea sportivilor din delegatie referitor la interzicerea stationarii
acestora in jurul (pe marginea) saltelei (tatami);
(3) Se sanctioneaza cu amenda intre 100 si 500 EURO:
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a) tinuta si atitudinea nesportiva, gesturile necuviincioase si injuriile la
adresa sportivilor, oficialilor si publicului;
b) cedarea in mod intentionat a meciurilor;
c) injurii la adresa adversarilor.
(4) Se sanctioneaza cu amenda intre 600 si 1000 EURO si suspendare pe o
perioada cuprinsa intre 6 luni si 1 an urmatoarele abateri savarsite de catre antrenori:
a) provocarea de scandaluri la locurile de desfasurare a competitilor
interne si internationale, precum si in salile in care se desfasoara sedinte
AG sau CD daca participa ca delegat sau invitat;
b) deteriorarea insemnelor si actelor oficiale;
c) consumul de bauturi alcoolice in cantonamente si competitii.
(5) Se sanctioneaza cu excludere din activitatea sportiva urmatoarele abateri
savarsite de catre antrenori:
a) lovirea intentionata a sportivilor, arbitrilor, oficialilor, precum si a
publicului;
b) inscrierea in competitie a sportivilor cu acte necorespunzatoare;
c) furturi in timpul cantonamentelor sau al competitiilor (interne si
internationale).
La repetarea pentru a doua oara a actelor de indisciplina stipulate la punctele (2),
(3) si (4) indiferent care ar fi ele (abaterile de la punctele mai sus mentionate se
cumuleaza intre ele), suspendarea va fi de 1 an, iar la a treia repetare, antrenorul va fi
exclus din FRC.
(6)
Instigarea membrilor FR Chanbara unii ȋmpotriva celorlalti, sau a altor
persoane fizice sau juridice sau instituții ale statului, prin afirmații mincinoase,
rӑspȃndirea de zvonuri cu rea intenție, denunțuri calomnioase, ȋn scopul deteriorӑrii
relațiilor amiabile existente sau ȋn scopul obținerii de avantaje, de orice naturӑ,
ȋncurajarea tensiunilor ȋntre membrii Federației și alte ȋncalcӑri evidente ale Statutului
și prezentului Regulament se sancționează cu excluderea din FR Chanbara.
(7)
Publicarea pe retelele de socializare sau in mass media, atat scrisa, cat si
audio-vizuala, a articolelor care aduc prejudicii imaginii FR Chanbara, si oricaror
membri ai FR Chanbara, personae fizice sau juridice, va fi sanctionata cu suspendarea
persoanei in cauza pe termen de cel putin 2 ani (aceasta insemnand interdictia de a
intra in orice sala in care se desfasoara activitati si competitii interne si internationale
organizate de catre si sub egida FR Chanbara, ESCF si ISCA), sau excluderea din FR
Chanbara si pierderea dreptului de a se inscrie, sub orice forma, in FR Chanbara.
Art.48. Hotararea Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva privitoare la
sanctiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, antrenorului care a
savarsit abaterea clubului sportiv in cadrul caruia acesta isi desfasoara activitatea si
Comisiilor direct interesate (de Competitii; Legitimari , Transferari si Clasificari).
Art.49.
(l) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana
de Chanbara in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii hotararii CDES
privind sanctionarea.
(2) Antrenorul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile
prevazute de prezentul Regulament va fi suspendat din toate activitatile interne si
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internationale organizate si desfasurate de catre si sub egida FR Chanbara, ESCF și ISCA
pana la achitarea amenzii.
Art.50. Pe durata suspendarii carnetul de antrenor se depune la Colegiul Central
al Antrenorilor.
Art.51. Sanctiunile se inscriu in evidentele Colegiului Central al Antrenorilor.

B. Sanctiuni aplicabile arbitrilor si oficialilor
B. I. Sanctiuni aplicabile arbitrilor
Art.52.
(l) Incalcarea cu vinovatie de catre arbitri a Statului Federatiei Romane de
Chanbara, a prezentului Regulament, a normelor competitionale si de etica sportiva, de
organizare si de disciplina, reprezinta abateri disciplinare, singurul temei legal pentru
aplicarea sanctiunilor disciplinare.
(2) Se sanctioneaza conform prezentului Regulament si faptele incompatibile cu
calitatea de arbitru, precum si orice fapta care, desi a fost savarsita in afara activitatii
unde a fost delegat, este de natura sa compromita prestigiul arbitrului respectiv ori a
colegilor acestuia.
Art.53.
(l) Toate abaterile savarsite de catre arbitri sunt supuse analizei Comisiei de
Disciplina si Etica Sportiva in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare.
(2) Comisia de Disciplina si Etica Sportiva aplica sanctiuni in baza raportului
intocmit de catre observator, a sesizarilor primite in scris, precum si in baza oricarei
alte probe utila in aflarea adevarului.
Art.54. Se sanctioneaza cu avertisment intarzierile repetate sau absentele
nemotivate de la sedinta tehnica, cursuri de formare/perfectionare sau competitii.
Art.55.
(l) Se sanctioneaza cu suspendare pe o perioada de 3 luni urmatoarele abateri
savarsite de catre arbitri:
a) neprezentarea la competitia unde a fost delegat, fara sa anunte comisia
de arbitri in termen de 15 (cincisprezece) zile;
b) prezentarea la arbitraj cu echipament neadecvat (neingrijit) sau
neregulamentar;
c) intocmirea in mod eronat sau incomplet a raportului de arbitraj;
d) arbitraj eronat, nesiguranta in decizii, lipsa de colaborare intre arbitri
in timpul activitatii de arbitraj, semnalizari eronate.
e)nerespectarea atributiilor, conform functiei, in timpul meciurilor.
(2) Daca un arbitru sanctionat definitiv, repeta a doua oara una dintre abaterile
prevazute la art. 56 si 57 alin. (1) din prezentul Regulament, va fi sanctionat cu
suspendarea din toate activitatile interne si internationale organizate si desfasurate de
catre si sub egida FR Chanbara pe perioada de 1 an. Daca un arbitru sanctionat definitiv
repeta a treia oara una dintre abaterile prevazute la art. 54 si 55 alin. (1) din prezentul
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Regulament, va fi exclus din brigada de arbitri si nu va mai avea dreptul de a reintra,
printr-o alta reexaminare, in aceasta brigada.
Art.56.
(l) Se sanctioneaza cu amenda intre 100 si 500 EURO si suspendare pe o
perioada cuprinsa intre 6 luni si 1 an urmatoarele abateri savarsite de catre arbitri:
a) comportare necorespunzatoare, gesturile necuviincioase, injuriile si
amenintarile la adresa sportivilor, antrenorilor, oficialilor si publicului,
manifestate inainte, in timpul sau dupa competitie, chiar si in cazul in care
arbitrul nu este delegat;
b) consumul de bauturi alcoolice in timpul desfasurarii competitiei;
c) prezentarea la competitie sub influenta bauturilor alcoolice;
d) injurii aduse unui alt arbitru delegat, inainte, in timpul sau dupa
competitie, chiar si in cazul in care arbitrul nu este delegat.
(2) Daca un arbitru sanctionat definitiv, repeta a doua oara una dintre abaterile
prevazute la art. 56 alin. 1 din prezentul Regulament, atrage sanctionarea acestuia cu
amenda intre 500 si 1000 EURO si suspendarea din toate activitatile interne si
internationale organizate si desfasurate de catre si sub egida FR Chanbara pe o perioada
de 2 ani.
Daca un arbitru sanctionat definitiv repeta a treia oara una dintre abaterile
prevazute la art. 56 alin. (1) din prezentul Regulament, va fi exclus din brigada de arbitri
si nu va mai avea dreptul de a reintra, printr-o alta reexaminare, in aceasta brigada.
Art.57. Cand incalca Regulamentul de Competitie sau Regulamentul Colegiul
Central al Arbitrilor, membri CCA vor desemna o comisie formata din 3 arbitri cu
experienta, neutri, si fara a avea legaturi cu arbitri anchetati, care vor judeca faptele si
vor acorda avertismente sau penalizari conform alineatelor de mai jos. Decizia va fi
comunicata CCA in termen de 5 zile de la incheierea competitiei in care s-au constatat
neregulile respective. CCA va aviza si inainta documentatia Comisiei de Etica si
Disciplina Sportiva.
(1) In baza raportului de specialitate al CCA, in functie de gravitatea faptei,
Comisia de Etica si Disciplina Sportiva va aplica urmatoarele sanctiuni:
a) Avertisment se acorda pentru:
• Decizii partinitoare repetate care avantajeaza sau dezavantajeaza
un sportiv si/sau un club.
b) Suspendare pe o perioada determinata se acorda pentru:
• Incalcari grave ale regulamentului de arbitraj.
c) Retrogradarea se acorda pentru:
• Incalcari grave ale regulamentului de arbitraj, dupa sanctiunea de
suspendare;
d) Retragerea definitiva a competentei de arbitru se aplica pentru:
• Repetarea actelor comise pentru care a fost penalizat cu
retrogradare.
(2) Publicarea pe retelele de socializare sau in mass media, atat scrisa, cat si
audio-vizuala, a articolelor care aduc prejudicii imaginii FR Chanbara, si oricaror
membri ai FR Chanbara, personae fizice sau juridice, va fi sanctionata cu suspendarea
persoanei in cauza pe termen de cel putin 2 ani (aceasta insemnand interdictia de a
intra in orice sala in care se desfasoara activitati si competitii interne si internationale
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organizate de catre si sub egida FR Chanbara), sau excluderea din FR Chanbara si
pierderea dreptului de a se inscrie, sub orice forma, in FR Chanbara.
(3) Instigarea membrilor FR Chanbara unii ȋmpotriva celorlalti, sau a altor
persoane fizice sau juridice sau instituții ale statului, prin afirmații mincinoase,
rӑspȃndirea de zvonuri cu rea intenție, denunțuri calomnioase, ȋn scopul deteriorӑrii
relațiilor amiabile existente sau ȋn scopul obținerii de avantaje, de orice naturӑ,
ȋncurajarea tensiunilor ȋntre membrii Federației și alte ȋncalcӑri evidente ale Statutului
și prezentului Regulament se sancționează cu excluderea din FR Chanbara.
(4) Pentru alte nereguli care vor aparea si pentru care nu exista prevederi in
prezentul Regulament, Comisia de Disciplina si Etica Sportiva va hotari masurile
necesare pentru remedierea lor si va propune sanctionarea precum si modificarea
corespunzatoare a prezentului regulament.
Art.58.
(l) Excluderea din activitate a arbitrilor reprezinta sanctiunea disciplinara cea
mai grava, care consta in radierea acestora din evidentele Federatiei Romane de
Chanbara si interzicerea dreptului de a mai participa la activitatile organizate si
desfasurate de catre aceasta structura sportiva.
(2) Se sanctioneaza cu excludere si interdictia de a mai participa la activitatea
desfasurata de catre Federatia Romana de Chanbara acceptarea de avantaje materiale
sau de altă natură de la echipele arbitrate sau alte persoane interesate;
Art.59. Hotararea Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva privitoare la
sanctiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, arbitrului care a
savarsit abaterea.si Comisiilor /Colegiilor direct interesate (de Competitii; Legitimari ,
Transferari si Clasificari; Arbitri)
Art.60.
(l) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana
de Chanbara in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii Hotararii CDES
privind sanctionarea.
(2)Arbitrul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile
prevazute de prezentul Regulament va fi suspendat din toate activitatile interne si
internationale organizate si desfasurate de catre si sub egida FR Chanbara pana la
achitarea amenzii.
Art.61. Pe durata suspendarii carnetul de arbitru se depune la Comisia Centrala
a Arbitrilor.
Art.62. Sanctiunile se inscriu in evidentele Comisiei Centrale a Arbitrilor.

B.II.Sanctiuni aplicabile oficialilor
Art.63. Incalcarea cu vinovatie de catre persoanele care au calitatea de oficiali,
asa cum sunt acestia prevazuti la art. 27 alin. (3) din prezentul Regulament, cu exceptia
arbitrilor, a Statului Federatiei Romane de Chanbara, a prezentului Regulament, a
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normelor competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina, reprezinta
abateri disciplinare, singurul temei legal pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare.
Art.64.
(1)
Abaterile savarsite de catre oficiali sunt supuse analizei Comisiei de
Disciplina si Etica Sportiva in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare.
(2)
Sesizӑrile cu privire la fapte comise de cӑtre membrii Comsiei de
Disciplinӑ și Etică Sportivă se vor soluționa numai de cӑtre Consiliul Director și vor fi
executorii.
Art.65.
(l) Se sanctioneaza cu amenda intre 300 si 500 EURO urmatoarele abateri
savarsite de catre oficiali:
a) comportarea necorespunzatoare, gesturile necuviincioase, injuriile,
amenintarea, lovirea sau bruscarea sportivilor, antrenorilor, oficialilor si
publicului, manifestate inainte, in timpul sau dupa competitie;
b) consumul de bauturi alcoolice inainte si in timpul competitiei;
c) neasigurarea masurilor de ordine si disciplina stabilite conform
Regulamentului de organizare si functionare al Federatiei Romane de
Chanbara;
(2) Se sanctioneaza cu amenda intre 500 si 1000 EURO si suspendare pe o
perioada de 12 luni nerespectarea de catre presedintii, respectiv reprezentantii
structurilor sportive afiliate, a hotararilor Adunarii Generale, precum si a dispozitiilor
date in aplicarea hotararilor Adunarii Generale de catre Consiliul Director.
(3) Se sanctioneaza cu amenda intre 500 si 1500 EURO si suspendare pe o
perioada cuprinsa intre 12 luni si 16 luni presedintii, respectiv reprezentantii
structurilor sportive afiliate, pentru inducerea in eroare, respectiv pentru prezentarea
de date false reprezentantilor autorizati ai Federatiei Romane de Chanbara, precum si
pentru prezentarea de date false presedintilor si membrilor comisiilor si colegiilor
centrale din subordinea Consiliul Director al Federatiei Romane de Chanbara.
(4) Uzurpare de calități oficiale, fals în acte, furt de identitate, prezentarea de
informații false, utilizarea unei identitati false în raport cu organelor oficiale ale statului
conduc la sesizarea organelor competente, suspendare pe perioada cercetarii si
excluderea din FR Chanbara daca faptele se confirma prin hotarari definitive,
pronuntate de instantele competente.
(5) Organizarea și participare fără autorizație din partea FR Chanbara la
activități în ramura de sport chanbara se sancționează cu excluderea din FR Chanbara.
(6) Utilizarea fără aprobare a siglei si emblemei FR Chanbara se sancționează cu
excluderea din FR Chanbara.
(7) Emiterea in numele FR Chanbara de inscrisuri (diplome de grad, certificate,
invitatii de participare la evenimente sportive, etc.) fara a avea calitate in acest sens, se
sanctioneaza cu excluderea din FR Chanbara.
(8) Săvârșirea de fapte incompatibile cu interesele generale ale activității în
ramura de sport chanbara se sancționează cu excluderea din FR Chanbara.
(9) Declaratiile in mass-media, sau pe retelele de socializare, avand caracter
jignitor, denigrator, ofensator la adresa Federatiei Romane de Chanbara, conducerii
acesteia, membrilor afiliati, precum si prezentarea cu rea intentie a unor situatii
neconforme realitatii se sanctioneaza cu excluderea din FR Chanbara, fara a mai avea
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dreptul de a face parte din FR Chnbara atat personal cat si ca membru asociat in cadrul
unei structuri sportive.
(10) Instigarea membrilor FR Chanbara unii ȋmpotriva celorlalti, sau a altor
persoane fizice sau juridice sau instituții ale statului, prin afirmații mincinoase,
rӑspȃndirea de zvonuri cu rea intenție, denunțuri calomnioase, ȋn scopul deteriorӑrii
relațiilor amiabile existente sau ȋn scopul obținerii de avantaje, de orice naturӑ,
ȋncurajarea tensiunilor ȋntre membrii Federației și alte ȋncalcӑri evidente ale Statutului
și prezentului Regulament se sancționează cu excluderea din FR Chanbara.
Art.66. Hotararea Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva privitoare la
sanctiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, oficialului care a
savarsit abaterea.
Art.67. In situatia in care oficialul sanctionat are calitatea de presedinte sau
reprezentant al unei structuri sportive afiliata la Federatia Romana de Chanbara,
sanctiunea se comunica, cu confirmare de primire, si structurii sportive respective.
Art.68.
(l) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana
de Chanbara in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii hotararii de
sanctionare.

C. Sanctiuni aplicabile membrilor afiliati
Art.69.
(1) Nerespectarea de catre membrii afiliati a Statutului Federatiei Romane de
Chanbara, a prezentului Regulament de Disciplina si Etica Sportiva si a celorlalte
Regulamente date in aplicarea Statutului Federatiei, precum si nerespectarea de catre
acestia a hotararilor Adunarii Generale, precum si a dispozitiilor date in aplicarea
hotararilor Adunarii Generale de catre Consiliul Director, respectiv de catre Conducerea
Federatiei Romane de Chanbara sunt supuse analizei Comisiei de Disciplina si Etica
Sportiva in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare.
(2) Persoanele oficiale ale cluburilor sportive sau structurilor afiliate care încalcă
grav Statutul FR Chanbara și prezentul Regulament atrag răspunderea personală și
răspunderea clubul din care face parte, membrul afiliat răspunzând în solidar pentru
faptele comise de oficialul său.
Art.70. Sancțiuni
(l) Se sanctioneaza cu avertisment urmatoarele abateri savarsite de catre
membrii aflliati:
a) comportarea necivilizata constand in injurii, calomnii si insulte la
adresa Federatiei Romane de Chanbara, a altor oficiali, precum si la
adresa antrenorilor si sportivilor, a persoanelor care au calitatea de
oficiali ai structurii sportive sau a publicului.
b) nu au fost luate masurile de ordine si disciplina necesare in vederea
desfasurarii regulamentare a competiei incredintate de Federatie, cu
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consecinta neinceperii acesteia in timpul regulamentar, sau aceasta este
intrerupta si nu poate continua din vina organizatorului;
c) nu au fost asigurate conditiile obligatorii prevazute in legislatia in
vigoare privitoare la organizarea de competitii;
d) nu au fost executate dispozitiile date de delegatul general la competitie
in legatura cu desfasurarea regulamentara a acesteia, inainte, in timpul
sau dupa terminarea acesteia.
(2) Se sanctioneaza cu amenda intre 1000 EURO si 1500 EURO membrii afiliati
care au procedat la legitimarea si transferarea sportivilor in mod fraudulos; in acest caz
se va dispune anularea rezultatelor oficialeale competitiilor la care au participat
sportivii respectivi, precum si anularea trasferurilor, sportivii ramanand legitimati la
cluburile de unde provin.
(3) Se sanctioneaza cu amenda intre 1500 EURO si 2000 EURO membrii afiliati
care au procedat la eliberarea a doua sau a mai multor acorduri de transfer pentru
acelasi sportiv la doua sau mai multe cluburi, respectiv nu au comunicat anularea
acestor transferuri la Federatia Romana de Chanbara; in acest caz se va dispune de catre
Comisia de Disciplina si Etica Sportiva interdictia pentru membrul afiliat sanctionat de a
mai efectua transferari pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si 1 an.
(4) Se sanctioneaza cu amenda intre 1000 si 1500 EURO si suspendarea pe o
perioada cuprinsa intre 3 luni si 6 luni din activitatea organizata si desfasurata de catre
Federatia Romana de Chanbara urmatoarele abateri savarsite de catre membrii afiliati:
a) parasirea competitiei in mod nejustificat;
b) refuzul de a trimite sportivii selectionati la loturile reprezentative
pentru convocari, antrenamente, cantonamente sau competitii;
c) lipsa de preocupare pentru asigurarea pregatirii sau tratamentului
medical in cadrul clubului a sportivilor selectionati la loturile
reprezentative;
d) folosirea in cadrul competitiilor a sportivilor selectionati la loturile
reprezentative, aflati in stare de accidentare, pe durata convocarii
acestora la lot sau pe durata tratamentului fixat de Institutul National de
Medicina Sportiva.
e) incalcarea protocoalelor care se semneaza intre membrii afiliati,
precum si a regulamentelor si hotararilor aprobate de catre Consiliul
Director al Federatei Romane de Chanbara.
f) nerespectarea reglementarilor prevazute in legislatia anti-doping
Daca un membru afiliat repeta a doua oara abaterile prevazute la acest articol, va
fi sanctionat cu amenda de 3000 EURO si suspendare pe 2 ani din toate activitatile
interne si internationale organizate si desfasurate de catre si sub egida FR Chanbara. La
a treia repetare, membrul afiliat respectiv va fi exclus din FR Chanbara, fara a mai avea
dreptul de a se reafilia.
(5) Se sanctioneaza cu amenda intre 1000 si 2000 EURO si suspendare pe o
perioada de 12 luni nerespectarea de catre membri a hotararilor Adunarii Generale,
precum si a dispozitiilor date in aplicarea hotararilor Adunarii Generale de catre
Consiliul Director.
(6) Se sanctioneaza cu amenda intre 2000 si 3000 EURO si suspendare pe o
perioada cuprinsa intre 12 luni si 16 luni structurile sportive afiliate pentru inducerea
in eroare, respectiv pentru prezentarea de date false reprezentantilor autorizati ai
Federatiei Romane de Chanbara, precum si pentru prezentarea de date false
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presedintilor si membrilor comisiilor si colegiilor centrale din subordinea Consiliul
Director al Federatiei Romane de Chanbara și Ministerului Tineretului și Sportului.
(7) Organizarea fără autorizație din partea FR Chanbara de activități în ramura
de sport chanbara se sancționează cu excluderea din FR Chanbara.
(8) ) Utilizarea fără aprobare a siglei si emblemei FR Chanbara se sancționează
cu excluderea din FR Chanbara.
(9) Săvârșirea de fapte incompatibile cu interesele generale ale activității în
ramura de sport chanbara se sancționează cu excluderea din FR Chanbara.
(10) Instigarea membrilor FR Chanbara unii ȋmpotriva celorlalti, prin afirmații
mincinoase, rӑspȃndirea de zvonuri cu rea intenție, denunțuri calomnioase, ȋn scopul
deteriorӑrii relațiilor amiabile existente sau ȋn scopul obținerii de avantaje, de orice
naturӑ, ȋncurajarea tensiunilor ȋntre membrii Federației și alte ȋncalcӑri evidente ale
Statutului și prezentului Regulament se sancționează cu excluderea din FR Chanbara..
Art.71.
(l) Incalcarea in mod grav de catre membrii afiliati a Statutului Federatiei
Romane de Chanbara, savarsirea in mod repetat a abaterilor disciplinare prevazute la
Art. 73 din prezentul Regulament de Disciplina si Etica Sportiva, precum si
nerespectarea celorlalte Regulamente date in aplicarea Statutului Federatiei, a
hotararilor Adunarii Generale, respectiv a dispozitiilor date in aplicarea hotararilor
Adunarii Generate de catre Consiliul Director, respectiv de catre Conducerea Federatiei
Romane de Chanbara, sunt supuse analizei Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva in
scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare.
(2) Consiliul Director pune in aplicare suspendarea dispusa printr-o hotarare a
Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva privitoare la un membru afiliat care a incalcat in
mod grav si repetat Statutul, Regulamentele, hotararile si deciziile Adunarii Generale si
ale Consiliul Director.
(3) In situatia in care a fost suspendat, membrul afiliat nu are drept de vot in
Adunarea Generala, nu are dreptul de a participa la activitatea organizata si desfasurata
de catre Federatia Romana de Chanbara, respectiv nu poate participa la competitiile
internationale, pana la ridicarea sanctiunii.
(4) Calitatea de membru afiliat inceteaza prin excluderea acestuia, aprobata de
Adunarea Generala a Federatiei Romane de Chanbara, la propunerea Consiliul Director.
Art.72. Hotararea Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva privitoare la
sanctiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, oficialului care a
savarsit abaterea.
Art.73.
(l) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana
de Chanbara in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii hotararii de
sanctionare.
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CAPITOLUL VI
Procedura in fata Comisiei. Caile de atac
Sectiunea I
Procedura in fata Comisiei
Art.74. Incalcarea cu vinovatie a normelor competitionale si de etica sportiva, de
organizare si de disciplina, incalcarea prevederilor Statutului FR Chanbara reprezinta
singurul temei legal pentru aplicarea sanctiunii disciplinare.
Art.75.
(1)Comisia de Disciplina si Etica Sportiva poate fi investita cu solutionarea unei
cauze, dupa cum urmeaza:
a) Pe baza raportului observatorului federal al competitiei sau a
raportului oricarui oficial prezent la competitie;
b) Ca urmare a sesizarii facute de catre Adunarea Generala a FR Chanbara;
c) Ca urmare a sesizarii facute de catre Consiliul Director;
d) Ca urmare a unei cereri (memoriu, reclamatie), inregistrata la
Federatia Romana de Chanbara, de catre partea care se considera
vatamata (sportivi, antrenori, oficiali, membri afiliati, etc.).
(2) Termenul de depunere a unei sesizari cu privire la fapte care au legatura cu
activitatea de pregatire, activitatea competitionala interna si internationala si cu
formarea profesionala este:
a) de 15 zile lucratoare de la data la care a avut loc evenimentul;
b) de 15 zile lucratoare de la data la care delegatia s-a intors de la un eveniment
sportiv international.
(3) Depunere a unei sesizari cu privire la alte imprejurari decat cele mentionate
la alin. 2 poate avea loc oricand in interiorul termenului de prescriptie de 5 ani.

Art.76. Reguli pentru ȋnaintarea unei sesizӑri cӑtre Comisia de Disciplinӑ
(1) Cererea (memoriul /reclamatia) trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu,
urmatoarele:
a) numele, prenumele, domiciliul si calitatea persoanei care a formulat
cererea - sportiv, antrenor, oficial; in cazul in care autorul memoriului este
un membru afiliat, cererea trebuie sa cuprinda denumirea si sediul
acestuia, numarul si seria Certificatului de Identitate Sportiva, numarul de
inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, codul fiscal si contul
bancar, precum si numele, prenumele si domiciliul celui care reprezinta
interesele membrului afiliat in cauza aflata pe rolul Comisiei de Disciplina
si Etica Sportiva;
b) obiectul memoriului;
c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza memoriul;
d) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere;
e) cand dovada urmeaza sa se faca prin inscrisuri, copiile acestora vor fi
certificate de reclamant ca fiind conforme cu originalul.
f) in situatia in care reclamantul va cere dovada cu martori, se va arata
numele, prenumele si domiciliul acestora.
24

g) se acceptӑ probe de orice tip (martori, foto, inregistrari video/audio,
ȋnscrisuri, etc.). Orice alte probe vor putea fi prezentate pana cel mai
tarziu ȋn ziua primei ședințe a Comisiei de Disciplinӑ, sau, daca necesitatea
probei rezulta din dezbateri, la cererea Comisiei de Disciplinӑ, ȋn orice altӑ
zi.
h) semnatura.
(2) Comisia de Disciplinӑ va hotarȋ dacӑ sesizare primitӑ este completa și dacӑ
aceasta conține toate detaliile necesare pentru a convoca ședința de soluționare.
(3) In cazul ȋn care sesizareaa este incompleta, aceasta se va inregistra la Comisia
de Disciplinӑ si Etica Sportiva, iar petentul va fi notificat cu privire la viciile sesizarii,
avand un termen de 5 zile sӑ o completeze, sub sancțiunea anularii ca neconforma.
(4) Odatӑ cu depunerea cererii se va achita la Secretariatul FR Chanbara o taxӑ
de judecata a dosarului ȋn valoare de 500 lei.
(5) Neachitarea taxei de 500 lei duce la anularea cererii ca netaxata.
(6) Sesizarile/memoriile depuse de cӑtre membrii Comisiei de Disciplinӑ prin
autosesizare și de cӑtre membrii Consiliului Director vor fi scutite de la plata oricărei
taxe.
Art.77.
(1)
Memoriul/sesizarea se va inregistra la secretariatul Federatia Romana de
Chanbara.
(2)
Dovada introducerii in termen se face cu numarul de inregistrare la
Federatia Romana de Chanbara, sau cu recipisa oficiului postal. In acest din urma caz se
recomanda anuntarea Federatiei Romane de Chanbara referitor la trimiterea
memoriului prin posta.
(3)
Daca sesizarea implica audierea unor sportivilor minori, declarațiile și
orice alte acte de procedura se vor face in prezenta pӑrintilor acestora sau tutorilor
legali ai acestora.
Art.78.
(l) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt sau a unor neclaritati
rezultate din administrarea probelor, Comisia de Disciplina si Etica Sportiva considera
necesar sa cunoasca parerea persoanelor implicate, a martorilor, precum si a oricarei
alte persoane, va dispune citarea acestora cu minim 7 zile inainte de data fixata pentru
sedinta CDES.
(2) Sportivii si antrenorii vor participa in cauza inregistrata pe rolul Comisiei de
Disciplina si Etica Sportiva personal, personal si asistati sau prin aparatori alesi, in
conditiile legii.
(3) Arbitrii si ceilalti oficiali isi vor sustine interesele in cauza inregistrata spre
competenta solutionare pe rolul Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva personal sau
prin aparator, in conditiile legii.
(4) Membrii comisiilor si colegiilor centrale din cadrul Federatiei Romane de
Chanbara nu pot avea calitatea de delegati ai cluburilor sportive de Chanbara, respectiv
ai asociatiilor judetene de Chanbara si a Municipiului Bucuresti.
(5) Hotararile Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă trebuie să soluționeze toate
capetele de cerere din sesizare.
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(6) In cadrul unui sigur dosar se pot face mai multe incadrari, pentru una sau mai
multe fapte comise în cadrul și în timpul aceluiași eveniment, sau în cadrul unor
evenimente diferite petrecute la date diferite.
(7) Pӑrțile sunt obligate sӑ se prezinte la data, ora și locul stabilite prin citatie,
personal, personal si asistati sau prin aparatori alesi, in conditiile legii.
Neprezentarea pӑrților, regulamentar citate, nu ȋmpiedicӑ soluționarea cauzei.
(8) Pȃrȃtul are obligația de a depune intampinare cel mai tarziu cu 5 zile inainte
de termenul fixat pentru sedinta CDES care va cuprinde toate apararile sale motivate in
fapt si in drept, cu precizarea probelor pe care intelege sa le utilizeze. Paratul se poate
prezenta personal, reprezentat sau asistat de aparator ales in conditiile legii.
(9) Autorul sesizarii/memoriului si paratul pot solicita judecarea și ȋn lipsӑ. Dacӑ
la primul termenul la care a fost citat acesta nu se prezintӑ, dar a solicitat ȋn scris
judecarea ȋn lipsa cel mai tarziu cu 3 zile ȋnaintea primului termen de judecatӑ, Comisia
poate proceda la judecarea cauzei.
(10) Toți martorii pot fi citați ȋmpreunӑ sau separat la oricare dintre ședințele
Comisiilor privind respectiva spețӑ. Martorii pot depune catre CDES declaratii scrise,
semnate, in conditiile in care acestia nu se pot prezenta in fata comisiei, la data citarii,
din diferite motive. Declaratiile trebuie sa contina datele de stare civila ale celui in cauza
si in conditiile in care este vorba de un minor, vor fi vizate si semnate de parintele sau
tuturele sau legal cu toate datele de stare civila ale acestuia.
(11) Comisia de Disciplina si Etica sportiva poate decide solicitarea in scris de
puncte de vedere si lamuriri atat de la parti cat si de la alte persoane implicate in
solutionarea cauzei, chiar si fara a fi necesara prezenta acestora la sedintele de judecata.
(12) Urmare a examinarii cauzei, prin raportare la dispozitiile regulamentare
incidente, precum si dupa administrarea probelor admise, Comisia de Disciplina si Etica
Sportiva va pronunta o Hotarare, conform dispozitiilor prezentului Regulament.
(13) Hotararile Comisiei de Disciplinӑ și Etică Sportivă sunt supuse apelului in
termen de 5 zile de la data comunicarii.
(14) Hotararile Comisiei de Disciplinӑ și Etică Sportivă rӑmȃn definitive dacӑ nu
sunt atacate cu apel și devin executorii dupa implinirea acestui termen specificat la
aliniatul anterior.
(15) Pȃnӑ la solutionarea unei cereri de apel, Hotarare Comisiei de Disciplinӑ și
Etică Sportivă rămâne valabilă și va fi pusa ȋn aplicare de cӑtre Consiliul Director,
conform prevederilor prezentului regulament și Statutului FR Chanbara.

Sectiunea II
Caile de atac
Art.79.
(l) Hotararile pronuntate in prima instanta de Comisia de Disciplina si Etica
Sportiva sunt supuse apelului la Comisia de Apel din cadrul Federatiei Romane de
Chanbara, in termen de 5 zile de la comunicare.
(2) Comisia de Apel din cadrul Federatiei Romane de Chanbara este singura
instanta competenta sa solutioneze apelurile declarate impotriva Hotararilor
pronuntate de catre Comisia de Disciplina si Etica Sportiva.
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(3) Deciziile Comisiei de Apel pot fi atacate in termen de 5 zile de la comunicare
la Comisia Nationala de Disciplina si Etica Sportiva, organizata Ia Ministerul Tineretului
si Sportului, ca ultima instanta competenta pe linie disciplinara.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art.80. Sumele rezultate in urma amenzilor aplicate ca sanctiuni disciplinare
conform dispozitiilor prezentului Regulament, vor fi depuse in contul Federatiei
Romane de Chanbara, si vor constitui venituri proprii.
Art.81. Regulamentul va fi pus la dispoziția membrilor prin Secretariatul FR
Chanbara și pe site-ul oficial al federației.
Art.82. Necunoasterea prevederilor din acest Regulament nu exonereaza de
rӑspundere persoanele implicate ȋn sesizӑri.
Art.83.
Comisia de Disciplinӑ și Etică Sportivă a votat ȋn unanimitate prezentul
Regulament și l-a supus avizarii Consiliului Director:
Data supunerii spre avizare Consiliului Director:

24.06.2018
Consiliul Director a votat ȋn unanimitate prezentul Regulament ȋn data de

31.07.2018
Consiliul Director a înaintat spre aprobare Adunării Generale a FR Chanbara
prezentul Regulament ȋn data de

04.08.2018
Adunarea Generală a aprobat prezentul Regulament ȋn data de

07.08.2018
Regulamentul intra ȋn vigoare la data de

07.08.2018
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CAPITOLUL VII
ANEXE LA REGULAMENTUL CDES

Q-1. Proces Verbal de primire a unei Sesizӑri la Secretariatul FR Chanbara și
predare cӑtre Comisia de Disciplinӑ și Etică Sportivă :

Federatia Romana de Chanbara
Secretariat FR Chanbara
Proces Verbal de primire documente
A fost primit astazi , ___________________ , sesizarea adresata Comisiei de Disciplinӑ și Etică
Sportivă a FR Chanbara de cӑtre :
Date de contact petent:
Nume și prenume: _______________________________________________________________________________
ȋnregistrat la FRC cu nr legitimatie __________________________Telefon __________________________
Adresa: ____________________________________________________________________________________________
Data :_______________ Secretariat FRC ________________________ Reclamant _______________________

Predat Comisiei de Disciplinӑ și Etică Sportivă la data de ____________________________________
Președințe Comisie de Disciplinӑ și Etică Sportivă
(sau Secretar Comisie de Disciplinӑ și Etică Sportivă)________________________________________

Secretariat FRC: __________________________________________________________________________________

ȋntocmit ȋn 3 exemplare , unul pentru petent , unul pentru Secretariat și unul pentru Comisia de Disciplinӑ .
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Q-2. Convocare la ședințele de soluționare a Comisiei de Disciplinӑ și Etică Sportivă

Federatia Romana de Chanbara
Comisia de Disciplinӑ și Etică Sportivă / Comisia de Apel

CONVOCARE
Cӑtre_______________________________________________legitimat cu numӑrul _______________________
Sunteti convocat ȋn dosarul nr _______________, depus la Comisia de Disciplinӑ și Etică
Sportivă /Comisia de Apel, ȋn calitate de: Petent / Pȃrȃt / Martor / Alta calitate
și va rugam sa va prezentati ȋn data de ______________________________ la adresa_______________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________ , avand la dvs. urmӑtoarele :____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________, pentru audierea de cӑtre Comisia de Disciplinӑ
și Etică Sportivă /Comisia de Apel privind acest dosar.
In cazul ȋn care sunteti petent și nu va puteti prezenta, aveti dreptul de a cere ȋn scris
solutionarea cauzei ȋn lipsa cu cel puțin 3 zile inaintea primului termen, iar Comisia va
considera sesizarea dvs. completa și sustinuta integral de dvs.
In acest caz, aveti obligația asigurarii mijloacelor de proba reelvante pentru
solutionarea cazului (prezentarea de ȋnscrisuri, asigurare prezenta martori propusi,
etc.), sub sancțiunea decaderii din dreptul ca dosarul dvs. sa fie solutionat.
Absenta pȃrȃtului regulamentar citat, va atrage sanctionarea acestuia conform
regulamentului FRC.
Marturiile mincinoase se pedepsesc conform regulamentului FRC.

Data :_____________________________________
Președințe Comisie de Disciplinӑ și Etică Sportivă,

__________________________________________

Întocmit ȋn 2 exemplare , unul pentru Secretariat și unul pentru Comisia de Disciplinӑ și Etică Sportivă / Comisia de Apel.
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