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CUVANTUL PRESEDINTELUI FEDERATIEI ROMANE DE RUGBY

Rugbyul romanesc este la o rascruce, iar eficienta eforturilor de reconstructie ale Federatiei
Romane de Rugby depinde in mare masura de activitatea celor mai importante cluburi de la nivel
national. Voi aveti rolul formarii viitorilor Stejari! Strategiile dupa care va ordonati si coordonati
activitatea hotarasc ceea ce urmeaza sa se intample in acest sport in urmatoarea perioada. Rolul
nostru este de a va sfatui, ghida, sustine, insa cea mai mare contributie o aveti voi si sportivii vostri.
Felul in care va veti gestiona urmatorii pasi, precum si hotararile luate cu referire la ei sunt
practic o responsabilitate asumata fata de rugbyul romanesc. Tineti in maini nu doar soarta
propriilor cluburi, ci aveti un rol hotarator pentru sportul cu balonul oval la nivel national si chiar
international. Trebuie sa gasim impreuna viziunea comuna potrivita, menita sa ne deschida drumul
catre Cupa Mondiala editia 2023. Miza nu este insa doar aceasta participare, ci ceea ce ne propunem
pe termen mediu si lung pentru sportul caruia ne-am dedicat, indiferent de cat de dificile vor fi
masurile pe care trebuie sa le luam.
Sunteti elita rugbyului romanesc. Veti avea ocazia sa evoluati in SuperLiga CEC Bank,
precum si in Cupa Romaniei si Cupa Regelui, totul pentru a pune in valoare adevaratul potential al
jucatorilor pe care ii formati. Aceste competitii sunt gandite pentru voi, in slujba voastra, dar mai
ales in ideea de a ajuta la cresterea performantelor sportivilor si implicit ale reprezentativelor
noastre nationale. Misiunea pe care v-o asumati este in acelasi timp dificila, dar si plina de
satisfactii. Dincolo de victoriile competitiilor interne, sunteti radacinile Stejarilor nostri, sursa lor de
stabilitate si energie.
Vremurile tulburi au si ele latura lor pozitiva – cern prietenii adevarati si ii leaga si mai
mult. Ne uneste dragostea pentru rugby, iar ea trebuie sa fie suficienta pentru a ne putea reinventa
impreuna, umar la umar.
Va multumesc pentru ceea ce sunteti, dar mai ales pentru ceea ce puteti deveni!

Presedinte,
Alin Petrache
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INTRODUCERE
SuperLiga CEC Bank este competitia dedicata elitei rugbyului romanesc nu doar pentru ca
acesta este conceptul de la care am pornit impreuna cu partenerul dedicat al federatiei din sectorul
bancar. Eforturile echipelor participante au transformat-o intr-un produs premium, iar incercarile
noastre constante de a impune noi standarde au avut practic aceeasi finalitate.
Impactul acestei competitii depaseste sectorul de activitate al cluburilor, cat si aria nationala
de activitate, el fiind definitoriu pentru nivelul reprezentativelor noastre nationale. Responsabilitatea
asumata prin participarea la SuperLiga CEC Bank este imensa, in directa legatura cu performantele
Stejarilor in cele mai importante competitii internationale.
Acesta trebuie sa fie in primul rand obiectivul dumneavoastra, impreuna cu cresterea
organica a sportului cu balonul oval, extinderea bazei de selectie, formarea unor jucatori adaptati
conditiilor si cerintelor de nivel international. SuperLiga CEC Bank nu se rezuma la clasarea pe
podium si nu se poate reduce la editii independente, ea este un proces continuu, in care indeplinirea
rolului fiecaruia este esentiala pentru atingerea reperelor setate in comun.
Apreciem munca pe care ati depus-o pana acum, asa cum apreciem si curajul si motivarea
celor care acum fac primul pas in aceasta competitie. Suntem in primul rand camarazi, indiferent de
posturile in care suntem pusi pe teren sau din punct de vedere organizatoric. Ne leaga ceva ce
depaseste miza temporara a scorului final de pe tabela, ne leaga dragostea pentru acest sport,
impreuna cu istoria si viitorul sau, de care suntem cu totii responsabili in aceeasi masura. Federatia
Romana de Rugby, impreuna cu partenerii competitiei – CEC Bank si Stejar – vor fi mereu langa
dumneavoastra pentru a va sprijini demersurile, insa initiativa trebuie sa va apartina.
Ea vine de
la firul ierbii, de la cei care simt acest sport ca pe un stil de viata, alegandu-l mai presus de orice
altceva.
Iar ceea ce nu trebuie sa uitati sau sa ignorati vreodata este bucuria jocului. Fara ea, tot ceea
ce construim se goleste de sens. Iar ea vine din fiecare detaliu bine pus la punct din punct de vedere
sportiv, organizatoric si de promovare. Ea este ecoul bucuriei suporterilor, al spectatorilor, al tuturor
celor care iubesc rugbyul de pe margine. Desi nu foarte evident, ei sunt unul dintre cele mai
puternice motoare de care dispune acest sport, o resursa pe care aveti obligatia de a o valorifica,
pentru ca latenta ei este daunatoare din toate punctele de vedere. Incepeti prin a le vorbi oamenilor
despre voi, pentru ca apoi sa ii determinati sa vorbeasca ei din proprie initiative despre rugby. Ei
sunt cel mai bun si mai usor de abordat vector de imagine. Angrenati sportivii si voluntarii in
eforturile voastre de a comunica, pentru ca odata cu ei va vor veni treptat alaturi parteneri si un
public din ce in ce mai numeros.
Tot ceea ce pare acum complicat, va deveni mult mai usor pentru ca nu sunteti singuri. Am
pornit pe un drum impreuna, iar inainte ne asteapta doar succese, atata timp cat ne propunem in
primul rand sa fim mai buni decat pana acum.
SuperLiga CEC Bank editia 2019/2020 se desfasoara cu participarea echipelor clasate pe
locurile 1-8 in editia 2018/2019. Nici una din echipele Diviziei Nationale de Seniori nu si-a
exprimat acordul de promovare desi manualele prevedeau aceasta procedura de
promovare/retrogradare.
Sistemul de desfasurare al SuperLigii CEC Bank este toamna (tur) si primavara (retur).
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1. SUPERLIGA - TERMENI SI CONDITII DE PARTICIPARE
Acest set de termeni si conditii de participare doreste sa traseze liniile directoare ale
viitorului campionat national de rugby al Romaniei si sa puna in tema cluburile participante cu
privire la masurile ce trebuie luate pentru a putea participa la aceasta competitie.
Prezentul manual contine si acordul pentru participarea la SuperLiga CEC Bank ce
reprezinta actul prin care un club demonstreaza ca a luat la cunostinta si ca isi exprima acordul scris
sa participe la aceasta competitie in limita regulilor stabilite de organizatori.
Din aceasta editie, manualul competitiei va contine o anexa cu un proces verbal privind
asumarea prevederilor prezentului manual.
Procesele verbale vor fi semnate de catre reprezentantii clubulurilor si vor fi trimise la
departamentul competitii al Federatiei Romane de Rugby pana pe data de 22 07 2019 (Anexa 11).
Acordul de participare trebuie semnat si stampilat de fiecare club pana la data de 22 07
2019, orele 17.00. Nerespectarea acestei date este echivalentul neparticiparii in competitie. Acordul
se va semna si stampila in dublu exemplar si va fi trimis prin curier (platit de club) catre Federatia
Romana de Rugby la adresa Bulevardul Marasti, nr. 20 A, Sector 1, Bucuresti.
Cluburile participante au obligatia de a face cunoscute informatiile continute de manual cu
termeni si conditii tuturor partilor implicate, inclusiv jucatorilor si colectivului tehnic al echipei.
Orice club care nu respecta termenii si conditiile de participare este pasibil de sanctiuni
financiare si disciplinare.
Federatia Romana de Rugby, ca organizator al SuperLigii, isi rezerva dreptul de a lua
decizii pentru buna desfasurare a competitiei chiar in timpul disputarii ei. Acestea vor fi transmise
cluburilor care vor avea obligativitatea de a le pune in aplicare intocmai.
Orice intrebari sau nelamuriri legate de prezentul document pot fi adresate organizatorilor
prin intermediul datelor de contact de la Capitolul 5 .

2. PROGRAMUL COMPETITIEI
Sezonul 2019/2020 se va desfasura dupa sistemul campionat de regularitate cu un tur si un
retur in sistem Berger, iar dupa terminarea tuturor partidelor echipele clasate pe locurile I si II se vor
califica direct in semifinale, iar ocupantele pozitiilor III-VI vor participa la un baraj de calificare in
faza semifinalelor.
•

Baraj calificari semifinale : Meci 1, loc III va juca cu loc VI

: Meci 2, loc IV va juca cu loc V
Aceste partide se vor disputa pe terenul echipei mai bine clasate.
•

Semifinale : loc I cu castigatoarea meciului 2 (semifinala 1) si loc II cu castigatoarea meciului
1(semifinala 2) pe terenurile echipelor mai bine clasate intr-o singura mansa(1 etapa - 1
joc/echipa).

•

Finale: castigatoarele semifinalelor disputa locurile I si II, iar invinsele locurile III si IV (1
etapa – 1 joc/echipa).

Locatia de disputare a finalelor se va stabili prin hotarire de Birou Federal.
Echipa care se va clasa la sfarsitul competitiei pe locul I va fi declarata campioana. De
asemenea se vor premia si echipele de pe locurile I, III si IV.
5

Echipa care se va clasa pe locul VIII va retrograda automat numai in situatia in care
campioana DNS isi exprima dorinta de a promova in primul esalon valoric.
De asemenea, echipa de pe locul VII va disputa un meci de baraj promovare/retrogradare cu
echipa clasata pe locul II in DNS, numai daca cea din urma isi exprima dorinta de a disputa meciul
de baraj pentru a promova in SuperLiga.
Ziua de competitie este vineri/sambata/duminica, ora de incepere a partidelor va fi stabilita
de departamentul competitii in colaborare cu partenerul media al F.R.R.
Aceste ore pot suferi modificari in functie de grila de programe a postului respectiv, iar in
mod exceptional, in cazuri bine justificate, se pot programa si juca partide si in alte zile ale
saptamanii in conformitate cu prevederile R.O.A.R .
Partidele care nu vor fi transmise de partenerul media pot fi transmise de Rugby TV.

Programul meciurilor*
PROGRAM JOCURI SUPERLIGA CEC BANK – 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CS Stiinta-CSM Baia Mare
CSA Steaua
SCM Timisoara
CS Universitatea Cluj
CS Dinamo
SCM Gloria Buzau
ACS Tomitanii Constanta

TUR
Etapa I-a
30/31.08.2019
Etapa a-II-a
06/07/08.09.2019
Etapa a-III-a
13/14/15.09.2019
Etapa a-IV-a
20/21/22.09.2019
Etapa a-V-a
27/28/29.09.2019
Etapa a-VI-a
04/05/06.10.2019
Etapa a-VII-a
11/12/13.10.2019

RETUR
6

Etapa a-VIII-a
18/19/20.10.2019
Etapa a-IX-a
25/26/27.10.2019
Etapa a-X-a
03/04/05.04.2020
Etapa a-XI-a
10/11/12.04.2020
Etapa a-XII-a
24/25/26.04.2020
Etapa a-XIII-a
01/02/03.05.2020
Etapa a-XIV-a
08/09/10.05.2020
BARAJ CALIFICARI SEMIFINALE
15/16/17.05.2020
SEMIFINALE
22/23/24.05.2020
FINALE
30.05.2020
*Programul poate suferi modificari in functie de solicitarile partenerului media.
Datele de mai sus au caracter strict informativ. Ele vor fi confirmate de F.R.R. in
termenul stabilit de regulament.
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3. CONTACTE
Florinel Matei

Secretar General

florin.matei@frr.ro

Bogdan Muntean

Manager Inalta Performanta

bogdan.muntean@frr.ro

Mirela Basescu

Departament Media

mirela.basescu@frr.ro

Stefan Mitrea

Departament Competitii

stefan.mitrea@frr.ro

Marius Raczek

Departament Competitii

marius@frr.ro

Valeriu Toma

Presedinte Comisie Disciplina

disciplina@frr.ro

Bargaunas George

Presedinte Comisie Arbitri

george.bargaunas@frr.ro

Sandu Emanuel

Comisia de Apel

apel@frr.ro

Burghelea Dan

Comisia RSTJR

rstjr@frr.ro

Constantin Bonea

Presedinte Comisie Citare

titibonea2011@gmail.com

Alin Popescu

Sef Departament Medical

alin.popescu@frr.ro
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3.1. PROGRAM GENERAL
DATA LIMITA

ACTIUNE

22/07/19 ora 17:00

Semnarea si transmiterea la F.R.R .a acordului de participare

01/08/19 - ora 14:00

Cerere de inscriere + tabel nominal jucatori

23/08/19 - ora 14:00

Legitimari/transferuri - dosar complet.

01/08/19 - ora 14:00

Transmiterea tabelului cu sportivii instruiti privind consumul de
medicamente, substante sau alte simulente incluse in listele
ANAD.
Transmiterea tabelului cu sportivii instruiti privind respectarea
prevederilor regulamentului F.R.R .referitor la pariuri.

01/08/19 - ora 14:00

Transmitere simulare grafica echipamente folosite acasa si in
deplasare (contraste diferite)

01/08/19 - ora 14:00

Cluburile vor face dovada ca detin doua randuri de echipament
de joc (cu numere de la 1 la 26 minim) de culori (contraste)
diferite.

01/08/19 ora 14:00

Cluburile participante in SuperLiga CEC Bank vor uploada in
cadrul aplicatiei de licentiere pana la aceasta data o fotografie
(cap-umeri) cu toti jucatorii care fac parte din lotul echipei
precum si a staff-ului tehnic. Jucatorii vor purta echipamentul
de meci, iar fotografiile se vor realiza avand in spate un fundaul
neutru. Pentru antrenori se va folosi o camasa alba cu maneca
lunga. Toate aceste fotografii, la rezolutie cat mai mare, vor fi
transmise la adresa media@frr.ro pentru a fi folosite la grafica
TV.

01/08/19 ora 14:00

Completarea si uploadarea in cadrul aplicatiei de licentiere a
chestionarului cardiac.

01/08/19 ora 14:00

Vize medicale obligatorii pentru sportivi. Acestea vor fi
cuprinse intr-un tabel nominal tipizat (Anexa 8), semnat,
stampilat si parafat atat de institutia medicala, cat si de
reprezentantii clubului.

01/08/19 ora 14:00

Licentierea antrenorilor principali si/sau secunzi. Licenta
culoare verde. Completarea dosarului pana la aceasta data cu
urmatoarele documente (5 parti distincte): copii acte (carnet
antrenor/diploma World Rugby-FRR); Certificat World Rugby
Laws; Certificat Coaching; Certificat Integrity; Certificat First
9

Aid. www.irbpassport.com

02.12.2019-06.03.2020 Legitimari/transferuri intersezon - dosar complet
ora 14.00

3.2. CLUBURI
Pentru a lua parte la competitie cluburile se vor inscrie electronic la adresa
http://cluburi.super-liga.ro.
Fiecare club va avea o pagina destinata inserarii unor informatii generale
(adresa, presedinte, date de contact, etc).
Pentru a putea participa la SuperLiga CEC Bank cluburile trebuie, de
asemenea, sa uploadeze toate documentele solicitate mai sus, respectiv cerere de
inscriere si tabel nominal cu jucatorii.
Pe langa acestea vor fi incarcate copii scanate ale tabelului cu numele si
prenumele sportivilor care, sub semnatura olografa, declara pe propria raspundere ca
au fost instruiti privind consumul de medicamente, substante sau alte stimulente
incluse in listele Agentiei Nationale Anti Doping. Folosirea acestor substante fiind
interzisa in procesul de pregatire (Anexa nr. 2). Tabelul va fi stampilat si semnat de
catre presedintele (directorul) clubului, antrenor(i) si managerul echipei.
Este obligatorie incarcarea in cadrul aplicatiei online a tabelului cu sportivii
instruiti privind respectarea prevederilor regulamentului FRR referitor la pariuri
(Anexa nr. 7).
Este obligatorie, din acest sezon, si incarcarea in cadrul aplicatiei online a
tabelului cu sportivii care au obtinut viza medicala (Anexa nr. 8).
Se accepta la competitie si sportivii care dobandesc viza medicala provizorie
individuala, maxim 21 zile de la data expirarii vizei anterioare, conform prevederilor
ROAR. Acestea vor fi incarcate in aplicatie de catre managerii echipelor inaintea
disputarii partidei respective.
Asigurarile medicale si de accidente vor fi si ele uploadate online, respectiv
tabelul centralizator in copie xeroxata semnat, datat si stampilat de societatea de
asigurare, sau copiile individuale xeroxate ale acestora, precum si copia facturii sau
chitantelor prin care se atesta plata serviciilor contractate.
Orice modificare (intrare - iesire sportiv) de pe tabelul de asigurari va fi
comunicata prin mail (competitii@frr.ro ; marius@frr.ro ; stefan.mitrea@frr.ro), pana
cu cel tarziu 48 de ore inaintea orei de desfasurarea a partidei pentru care se solicita
modificarea.
Contractele de activitate sportiva ale jucatorilor vor fi centralizate intr-un
10

tabel (calendar), data limita 01 august 2019, ora 17.00, semnat si stampilat de
conducerea clubului, cu mentiunile privind numarul contractului, data semnarii si
inregistrarii la club, conform (Anexei nr. 10). Vor fi validate exclusiv contractele care
sunt inregistrate la F.R.R. in maxim 10 zile de la data semnarii de catre parti.
Fiecare echipa va avea selectat in aplicatia online un lot de minim 26 de
jucatori.
Fiecare jucator va completa olograf formularul cardiac si-l va semna,
01.08.2019, (Anexa nr. 3), iar clubul va urca in aplicatie un tabel semnat si stampilat
de catre conducere, conform Anexei nr. 9. Formularul cardiac va fi redactat si in
limba engleza.
Contractele de activitate sportiva vor fi inregistrate la F.R.R. pentru fiecare
jucator in parte, in 3 exemplare, sportivii neprimind drept de joc in cazul in care nu se
respecta aceasta prevedere.
Termen limita 01.08.2019, ora 17.00.
Contractele de activitate sportiva ale jucatorilor sau ale jokerilor medicali
trebuie sa fie valabile pe o perioada de minim 6 luni.
Fiecare club participant in SuperLiga CEC Bank va avea un colectiv tehnic
minim format din antrenor, manager, preparator fizic si medic acreditati World
Rugby. Medicul si managerul nu pot fi trecuti ca jucatori pe ANUNTUL OFICIAL
al jocului. Antrenorii licentiati nu pot figura pe anuntul oficial ca si caratori de
apa, brancardieri sau nu pot sta pe banca de rezerve. Acestia vor trebui sa stea
in tribuna.
Inainte de startul competitiei si al returului vor avea loc, optional, o
intalnire/sedinta cu antrenorii, managerii si medicii echipelor participante. Astfel de
intalniri/sedinte vor avea loc de cate ori va fi nevoie pentru buna desfasurare a
competitiei.
Cluburile au obligatia de a sustine minim un curs de regulament de joc pe sezon,
inainte de inceperea campionatului, cu specialisti ai F.R.R. Dupa acest curs, toti
jucatorii sunt obligati sa sustina testul de regulament de joc on line. Certificatul
generat de aplicatia World Rugby, va fi incarcat in aplicatie.
Cluburile sunt obligate sa achite cotizatia anuala, pana in luna martie 2020.
De asemenea, pana la inceperea competitiei, cluburile au obligatia sa obtina, pe
carnetele de legitimare ale sportivilor, cat si online, viza anuala de participare, in
perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si pana cel mai tarziu pe 01.08.2019, ora 12:00.
Viza anuala se va acorda numai in conditiile in care taxa anuala este achitata si pe
carnetele de legitimare exista viza medicala la zi.
Carnetele de legitimare pentru sportivii ce evolueaza in linia intai, antrenati si
experimentati corespunzator pentru posturile respective, vor trebui sa aiba viza
specifica a departamentului competitii, pe baza solicitarilor scrise facute de cluburi.
Se interzice folosirea sportivilor cu statut junior-senior, nascuti 2002 si mai mici, pe
aceste posturi.
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Fiecare sportiv va avea asupra sa, la fiecare partida, un act de identitate - C.I.,
pasaport sau carnet de conducere.
Fiecare club inscris in SuperLiga CEC Bank trebuie sa aiba minim 1 antrenor
principal si/sau secund licentiat de catre F.R.R.
Acordul de participare in competitie inseamna automat ca cluburile participante
in SuperLiga CEC Bank 2019/2020 sunt de acord sa fie conduse de arbitri romani tot
sezonul. Arbitrii vor fi remunerati pentru serviciile prestate, in maxim 48 de ore de
la emiterea facturilor fiscale de catre acestia, in conturile indicate sau cu cel mult 1
ora inainte de inceperea partidei.
FRR isi rezerva dreptul de a delega arbitri straini in sezonul regulat, in cadrul
schimburilor de experienta dintre FRR si alte federatii din alte tari.
Cluburile care vor refuza delegarea arbitrilor romani pot solicita delegarea unor
brigazi de arbitri straini pentru tot sezonul competitional sau punctual pentru o
anumita partida, exceptand finala mica si finala mare a competitiei. Cluburile pot
solicita delegarea arbitrilor straini numai pentru meciurile programate pe teren
propriu. Nivelul arbitrilor straini va fi obligatoriu de Panel (clasificare) 1 sau 2 World
Rugby. Solicitarea prezentei arbitrilor straini va fi facuta cu 15 zile calendaristice
inaintea datei de desfasurare a meciului, aceasta intrand in competenta F.R.R.
Costurile vor fi suportate integral de clubul solicitant. F.R.R. va putea delega si
arbitri straini la meciurile din sezonul regulat (Tur-Retur).
Va exista in continuare posibilitatea unei evaluari a arbitrilor care va fi
transmisa de catre antrenori dupa fiecare meci la presedintele C.C.A. in maxim 48 de
ore de la finalizarea partidelor.
Se recomanda prezenta antrenorilor la sedintele arbitrilor, in persoana pentru
cei din Bucuresti si online pentru cei din tara. Arbitrul numarul 4 nu poate fi jucator
activ.
3.3 MECIURI
Echipele nu mai au obligatia de a prezenta carnetele de legitimare inainte de
partidele oficiale. Carnetele de legitimare vor fi folosite in continuare, in paralel,
pentru alte operatiuni prevazute in R.O.A.R.
Conform prevederilor R.O.A.R., Art 24.1 d) cluburile au obligatia, la jocurile
disputate pe propriul teren, sa asigure prezenta, pe toata durata partidei, a unei
ambulante dotate cu aparatura de resuscitare si personal calificat aferent, cat si a unui
medic oficial al meciului, care va fi prezent la teren pe toata durata partidei.
In aceasta competitie, in conformitate cu Hotararea Biroului Federal din
24 07 2019, echipele au obligatia de a inscrie in Anuntul Oficial al fiecarui meci
doi jucatori sub varsta de 23 de ani (1996 si mai mici).Incepand din acest sezon,
optional, pot fi trecuti si maxim trei sportivi straini U 23 eligibili. Din sezonul
urmator echipele vor fi obligate sa inscrie doi sportivi U 23 si un sportiv U 21
(romani) in raportul de arbitraj.
12

Arbitrii asistenti vor verifica aceasta, bifand jucatorii respectivi.
Din acest sezon sportivii care se vor transfera intre tur si retur nu vor avea
drept de joc in partidele restante ale turului.
Echipa gazda are obligatia de a printa anunturile oficiale ale celor 2 echipe ce
urmeaza sa desfasoare jocul in minim 10 exemplare, din care 1 pentru observatorul
oficial, 1 pentru partenrul media – grafica, 2 pentru comentatori, restul pentru
reprezentantii presei prezenti la meci. Anuntul oficial va fi in mod obligatoriu
redactat la calculator si printat.
Pe biletele de schimb se vor mentiona numai numerele jucatorilor intrati/iesiti. Orice
greseala de completare va fi pedepsita pecuniar cu suma de 1500 lei/bilet si va fi
suportata de managerul echipei inscris in anuntul oficial.
Echipa gazda are obligatia de a asigura minim 2 brancardieri pentru fiecare
meci. Cele doua persoane vor fi trecute in anuntul oficial si vor fi prezentate
observatorului inainte de joc. Arbitrul nu va fluiera inceputul partidei fara prezenta
acestora. Jucatorii trecuti in anuntul oficial nu pot fi mentionati si ca brancardieri.
Echipa gazda va asigura ordinea in tribunele stadionului care gazduieste partida
cu un numar de minim 6 (sase) stewarzi, apartinand unei firme de specialitate.
Nerespectarea acestei prevederi atrage o amenda de 1.500 lei pentru clubul in
cauza/meci.
Rezervele echipelor, brancardierii, caratorii de apa, operatorul schimbarilor si
personalul medical vor purta pe intreaga durata a partidei veste personalizate. Vestele
vor fi furnizate cluburilor de catre F.R.R.
Meciurile se vor juca numai cu baloane Gilbert – model Revolution X.
Cluburile vor primi cate 10 baloane. In cazul in care doresc suplimentarea acestora o
vor face prin comanda, pe propria cheltuiala.
Echipa gazda va asigura minim 4 (patru) scaune pentru SIN BIN asezate la
mijlocul terenului pe partea tribunei oficiale. Observatorul va verifica prezenta
acestora inainte de meci si nu va permite arbitrului inceperea partidei pana cand
clubul gazda nu va indeplini si aceasta prevedere.
In spatiul tehnic, echipa gazda va asigura scaune la nivelul gazonului pentru
urmatoarele persoane: antrenor (maxim 2 – principal/secund), doctor (1),
kinetoterapeut (1) si caratori de apa (maxim 2). Managerul echipei nu poate sta in
incinta de joc in spatiul special amenajat. De asemenea, se vor asigura scaune pentru
reprezentantii ambulantei.
Inregistrarile video ale partidelor vor fi analizate dupa fiecare etapa urmand a
se transmite catre comisia de citare pentru jucatori si/sau oficiali ai cluburilor, sau
catre celelalte comisii abilitate ale F.R.R., orice fapta prin care se incalca
regulamentele federatiei.
Cluburile vor face dovada ca detin doua randuri de echipament de joc (cu
numere de la 1 la 26 minim) de culori (contraste) diferite, pana in data de 01 08 2019.
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Echipele vor incepe partida cu tricouri avand pe spate numere de la 1 la 15, iar
jucatorii de rezerva vor purta numere de la 16 la 23, inclusiv.
In cazul unui conflict intre echipe privind culoarea echipamentului de joc, conform
prevederilor ROAR, echipa gazda are obligatia de a schimba echipamentul.
Nerespectarea va atrage o amenda de 1500 de lei pentru clubul in cauza la fiecare
meci. Suma se va plati in contul F.R.R. cu maxim 72 de ore inainte de data disputarii
urmatorului joc. Cluburile care nu vor achita suma respectiva nu vor avea drept de joc
in etapa/etapele urmatoare.
O simulare grafica a tricourilor si optiunea cluburilor pentru echipamentul
folosit pe teren propriu si in deplasare (contraste diferite) va fi transmisa F.R.R. pana
la data de 01.08.2019.
Pe ambele randuri de echipament va fi inserata (broderie) sigla competitiei
(maneca dreapta, 10 cm x 7 cm). Aceste ecusoane vor fi distribuite de catre F.R.R.
inainte de startul competitiei. Nerespectarea acestui punct atrage o amenda de 1500
de lei pentru clubul in cauza pentru fiecare etapa in care logo-ul SuperLigii CEC
Bank nu va fi inscriptionat pe echipamentul de joc. Suma se va plati in contul F.R.R.
cu maxim 72 de ore inainte de data disputarii urmatorului joc.
Pana la inceperea competitiei cluburile au obligatia sa asigure la terenul de joc
spatiile necesare efectuarii controalelor anti-doping si dotarea acestora cu cele
necesare conform normelor de licentiere a cluburilor, Art. 6.5.4. „Camera destinata
controlului antidoping trebuie sa fie in apropierea vestiarelor si sa fie inaccesibila
spectatorilor si mass-media. Aceasta incapere va fi dotata cu 4 scaune, 4 cuiere, o
chiuveta cu apa calda si rece, o toaleta.”
Stadioanele vor fi dotate obligatoriu pentru sezonul 2019/2020 cu statie de
amplificare si tabela de marcaj, minim mecanica, precum si instalatie de
sonorizare necesara prezentarii echipelor, arbitrilor, observatorului oficial,
scorului si ambianta muzicala inainte si la pauza meciului. In caz contrar, echipele
vor fi sanctionate pecuniar cu 1500 lei/meci. Suma se va plati in contul F.R.R. cu
maxim 72 de ore inainte de data disputarii urmatorului joc. Cluburile care nu vor
achita suma respectiva nu vor avea drept de joc in etapa/etapele urmatoare.
Sportivul care este eliminat temporar cu cartonas galben, inclusiv pentru
greseli tehnice repetate, trebuie sa achite suma de 100 de lei dupa terminarea jocului
la observatorul oficial. In caz contrar, acesta va fi trecut in raportul de arbitraj si in
raportul observatorului oficial. Jucatorul nu va avea drept de joc decat dupa
rezolvarea financiara a situatiei, iar pana la acel moment el este inactiv in aplicatie.
Observatorul oficial va mentiona in raport incasarea sumei sau refuzul platii.
Sportivul care este eliminat definitiv cu cartonas rosu va fi trecut in raportul de
arbitraj si in raportul observatorului oficial. La judecarea cauzei de catre comisia de
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disciplina, managerul echipei este obligat sa prezinte carnetul de legitimare al
jucatorului in cauza. In caz de neprezentare a carnetului, cauza se judeca, insa
sportivul va putea fi folosit numai dupa ce se va mentiona in carnetul de legitimare al
acestuia sanctiunea primita.
Echipele sunt obligate sa filmeze partidele oficiale din SuperLiga CEC Bank
in doua clipuri (reprezentand repriza 1 si repriza 2 )de minim 40 minute.
Inregistrarile sa fie puse la dispozitia F.R.R. in maxim 24 ore de la sfarsitul partidei
pe adresa de ftp - sau prin transfer de date la adresele mentionate in contacte utile
(citare/disciplina/CCA/competitii/media).
F.R.R. recomanda cluburilor achizitionarea unor camere de filmare
performante, cu ajutorul carora se vor putea respecta termenele prevazute mai sus.
Observatorii/arbitrii jocurilor nu vor incuviinta inceperea partidelor pana ce
clubul organizator nu face dovada existentei mijloacelor tehnice si umane care pot
realiza inregistrarea si transmiterea ulterioara a informatiei pe adresa de ftp.
In situatia nerespectarii celor de mai sus, cazul va fi asimilat cu situatiile de
neprezentare, conform ultimului aliniat al Art. 45.10 din R.O.A.R.
„In caz de neprezentare echipa va fi penalizata cu un punct care se scade din totalul
punctelor acumulate in clasament. Totodata, echipa nevinovata va castiga jocul cu
scorul de 5-0 si va primi si punctul bonus. Se asimileaza cu neprezentarea situatiile
prevazute la art. 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 19.2, 19.3, 21.10, 27.7, 27.11, 29.4.1, 30.2,
43.1, 43.8 si 44.5. Daca echipa nevinovata conduce in momentul opririi jocului sau
retragerii de pe teren, scorul ramane cel inregistrat in acel moment, dar nu mai mic
de 5-0, acordandu-se si punctul bonus”.
De asemenea, pana cel tarziu la inceperea competitiei. cluburile vor trebui sasi reconsidere pozitionarea si dotarea locurilor de transmitere TV ale jocurilor, in
conformitate cu cerintele pertenerului media. (minim trei posturi/pozitii central, 2 x
22m). In acest scop se va lua legatura cu Dl. Mihai Dionisie – mail –
mihdio@yahoo.com. Nerespectarea prevederii de mai sus duce la o amenda
pecuniara de 1.000 lei/meci si netransmiterea TV a partidelor viitoare.
Observatorii oficiali de joc vor fi delegati de F.R.R. la meciurile stabilite in
baza criteriilor de delegare. Cheltuielile vor fi suportate de federatie in cazul delegarii
observatorilor oficiali de joc de catre F.R.R., respectiv de cluburi in cazul in care
delegarea se face la solicitarea acestora.
Omul meciului si jucatorul etapei – vor fi premiati de catre partenerii F.R.R.
Grafica pentru panourile de presa va fi transmisa pana la data de 01
august 2019.
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Resurse puse la dispozitie de Federatia Romana de Rugby
Vesta presa – 8/echipa (numai pentru fotografii care sunt la nivelul gazonului.
Acestea vor fi impartite de un reprezentant al clubului. Lipsa acestora inseamna
amenda de 500 lei/meci )
Grafica panou de presa actualizata.
Bannere cu logo-ul competitiei si cu partenerii SuperLigii.
3.4. MASURI DISCIPLINARE
Conform Statutului F.R.R., comportamentul nesportiv, incalcarile
Regulamentului de joc, nerespectarea Statutului, a Regulamentelor, Hotararilor si
Deciziilor F.R.R sunt sanctionate disciplinar. Cazurile de abateri si sanctiunile
disciplinare si pecuniare, aplicabile cluburilor si persoanelor implicate in activitate
rugbystica se solutioneza in conformitate cu prevederile regulamentelor in vigoare de
catre comisiile de prima instanta si cu posibilitatea de recurs la Comisia de Apel.
Modul de solutionare a abaterilor disciplinare si sanctiunile aplicabile sunt cele
prevazute in Regulamentul Disciplinar.
Structura sportiva care se angajeaza sa organizeze finalele SuperLigii CEC
Bank, cu aprobarea Biroului Federal, trebuie sa respecte integral prevederile caietului
de sarcini asumate. In cazul in care, dupa ce a fost nominalizata, refuza sa mai
indeplineasca actiunea de organizare va fi amendata cu contravaloarea sumei de
10.000 (zece mii) euro si depunctata pentru urmatoarea editie de campionat (10
puncte).
Ca si in anii trecuti va exista obligativitatea licențierii antrenorilor cu
următoarea mențiune: in cazul in care o echipa nu poate prezenta un antrenor
licențiat F.R.R. la inceputul partidei, acest club va disputa partida dar va pierde cu 5-0
prin decizia Departamentului Competitii.
4. MEDICAL
Fiecare club va avea un medic acreditat de F.R.R. Se recomanda prezenta
acestuia si la meciurile din deplasare. Clubul isi va asuma responsabilitatea pentru
eventualele accidente. Inainte de inceperea turului si a returului va avea loc cate o
sedinta cu antrenorii, managerii si medicii echipelor participante.
Obligativitatea cunoasterii procedurilor in cazul unei comotii, testarea
medicilor pe aceasta tema prin organizarea unui workshop si prezentarea
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certificatului World Rugby de prim ajutor de catre staff-ul medical al echipelor
mentionat in anuntul oficial al fiecarui meci.
Medicul echipei va participa la cel putin la un curs World Rugby
organizat de departamentul medical al federatiei si va trebui sa fie atestat WR.
Cluburile au obligatia de a anunta Departamentul Medical al F.R.R. de eventualele
schimbari ale medicului. Clubul va fi amendat cu 1500 de lei in cazul in care schimba
medicul fara a anunta Federatia Romana de Rugby cu minim 48 de ore inainte de
meci.
Valoarea despagubirilor minime pe care urmeaza sa le primeasca sportivii sunt
urmatoarele:
a) decese din accident la jocurile oficiale si de pregatire - 10.000 euro
b) invaliditate totala din accidente la jocurile oficiale si de pregatire - 10.000 euro
c) interventii chirurgicale datorita accidentelor la jocurile oficiale si de pregatire 500 euro
d) spitalizare din accident la jocurile oficiale si de pregatire -5 euro/zi
e) incapacitate temporara din accidente la jocurile oficiale si de pregatire 10
euro/zi.
Recomandam sportivilor sa poarte proteze dentare pe toata durata jocurilor
oficiale si amicale.
Totodata, sportivii au obligatia sa aiba inscrisa in carnetele de legitimare si pe
tabelul incarcat in apicatie viza medicala, care trebuie efectuata cel putin de doua ori
pe an, valabilitatea acesteia este de maximum sase luni.
In situatia accidentarilor sportivilor din linia I-a, justificate prin certificate
medicale individuale eliberate de centrele medicale sportive si aprobate de seful
departamentului medical al F.R.R., echipele pot folosi jockerul medical. Folosirea
acestuia va fi permisa pentru maxim 5 jucatori si se va face pe toata durata
competitiei, pe baza contractului de trasfer sportiv incheiat intre cele doua cluburi si
jucator. Sportivul respectiv va reveni obligatoriu la fostul club, dupa refacerea
completa a celui accidentat si pentru care a fost solicitat transferul. In cazul in care
perioada de refacere a jucatorului accidentat depaseste termenul prevazut in
contractul de transfer, jokerul medical isi poate prelungi durata acestuia cu acceptul
jucatorului, al clubului de provenienta, precum si cu avizul sefului departamentului
medical al F.R.R.
Daca cluburile si jokerul medical cad de acord pentru un transfer definitiv,
acesta se poate efectua in perioadele stabilite de F.R.R., conform prevederilor
Regulamentului privind Statutul si Transferul Jucatorului de Rugby.
Avand in vedere numarul tot mai mare de decese provocate de probleme
cardiace la nivel mondial, jucatorii vor completa un chestionar (Anexa nr. 3) legat de
aceste aspecte inaintea inceperii campionatului, iar clubul va urca in aplicatie un tabel
semnat si stampilat de catre conducere, conform Anexei nr. 9.
Departamentul Medical al F.R.R. recomanda examinarea fizica inainte de
meciuri, electrocardiograma si monitorizarea atenta a jucatorilor care au parinti cu
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probleme cardiace.

5. MEDIA
Cluburile trebuie sa aiba o persoana desemnata care sa se ocupe de partea de
mediatizare, aceasta urmand sa fie transmisa in scris impreuna cu datele sale de
contact (telefon si e-mail) departamentului Media al FRR pana la data de
01.08.2019.
Toate echipele participante vor selecta prin intermediul aplicatiei
online formatia probabila (cu un numar maxim de 6 nume ce pot fi schimbate la
ora de incepere a partidei) , cu 36 de ore inainte de disputarea partidei.
Nerespectarea acestui punct atrage dupa sine o amenda de 1500 de lei pentru
clubul in cauza. Suma se va plati in contul FRR cu maxim 72 de ore inainte de data
disputarii urmatorului joc. Cluburile care nu achita suma respectiva nu vor avea drept
de joc in etapa/etapele urmatoare.
Aplicatia online este prevazuta sa genereze automat un raport catre echipele
care nu vor efectua aceasta procedura in termen legal.
Daca echipele au inscris in formatia probabila, cat si in anuntul oficial, un
numar de 23 de sportivi, vor avea obligatoriu 6 sportivi specializati ca jucatori de
linia I-a. Numerele pe tricouri vor fi de la 1 la 23. Daca o echipa nu poate inscrie un
numar de 6 jucatori specializati pentru linia I-a, atunci se vor respecta prevederile
ROAR – Art. 16.
Echipele vor bifa pe coloana special destinata jucatorii neeligibili/straini
/romani (JS), jucatorii romani (U23) si sportivii specializati sa evolueze in linia I-a.
Antrenorul si capitanul de echipa au obligatia de a oferi declaratii de presa
partenerului media al competitiei dupa meci (imediat dupa finalul partidei). Aceste
declaratii vor fi sustinute la panoul de presa pe care vor fi expusi sponsorii
competitiei. Nerespectarea acestui punct atrage dupa sine o amenda de 1500 de lei
pentru clubul in cauza. Suma se va plati in contul FRR cu maxim 72 de ore inainte de
data disputarii urmatorului joc. Cluburile care nu achita suma respectiva nu vor avea
drept de joc in etapa/etapele urmatoare.
Inainte de inceputul competitiei, capitanii echipelor participante cu echipament
de joc complet (tricou, sort, jambiere si ghete) vor participa la Bucuresti la o
fotografie de grup oficiala si la o conferinta de presa. Deplasarea si cazarea pentru
maxim o noapte a jucatorilor din provincie vor fi suportate de FRR. Nerespectarea
acestui punct atrage dupa sine o amenda de 1500 de lei pentru clubul in cauza. Suma
se va plati in contul FRR cu maxim 72 de ore inainte de data disputarii urmatorului
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joc. Cluburile care nu achita suma respectiva nu vor avea drept de joc in etapa/etapele
urmatoare.
F.R.R. va transmite cluburilor participante 2 bannere (1m x 6m) care vor fi
expuse la toate meciurile din SuperLiga CEC Bank. Ele vor fi instalate pe latura cu
cea mai mare vizibilitate la mijlocul terenului (unul) si in dreptul liniilor de 22 de m
pe aceeasi latura a terenului.
Observatorii Oficiali vor verifica inainte de inceperea partidei amplasarea
acestor bannere. In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus clubul in cauza va fi
amendat cu 1500 lei pentru fiecare partida la care incalca acest punct.
Toate cluburile care vor evolua in SuperLiga CEC Bank trebuie sa aiba pagini
web personalizate prin care se va promova imaginea si activitatile clubului. Toate
paginile web vor fi functionale in sezonul 2019/2020. Cluburile care nu vor respecta
aceasta prevedere vor fi amendate cu 1500 lei in fiecare luna in care nu vor avea
website-ul functional.
6. DISPOZITII FINALE
In desfasurarea competitiei, pe toata durata acesteia, reprezentantii oficiali,
sportivii echipelor si celelalte persoane angrenate in pregatirea, organizarea si
desfasurarea acesteia trebuie sa respecte principiile de etica si deontologie in rugby,
prevazute in Anexa nr. 5, care in opinia noastra, vor asigura conditiile propice
climatului de fair-play si vor duce la disparitia manifestarilor contrare principiilor
acestui sport.
La aplicarea Normelor, cluburile trebuie sa intreprinda toate masurile in
vederea realizarii criteriilor de infrastructura prevazute de Art. 6.6.2. Categoria B.
Stadioanele trebuie sa fie dotate cu :
• incinta terenului trebuie sa fie inconjurata in totalitate cu grilaj sau mana
curenta inchisa la partea de jos, la cel putin 3.5 m fata de suprafata de joc,
• culoar de acces imprejmuit cu grilaj sau tunel intre vestiare si terenul de joc,
doua vestiare pentru jucatori, cu grupuri sanitare si mese de masaj, fiecare cu o
suprafata de 30 m.p. si cu dotarile corespunzatoare
• vestiar pentru arbitri de minimum 16 m.p., cu grup sanitar independent si dotat
cu cele necesare,
• o camera pentru ingrijiri medicale in imediata vecinatate a vestiarelor, cu o
suprafata de 16 m.p., cu o trusa de prim ajutor si dotata corespunzator,protocol
comotii cerebrale,
• spatiu ANAD conform standardelor in vigoare,
• tribune cu o capacitate mai mare de 1.000 locuri pe scaune, numerotate,
• amplasament pentru presa, de cel putin 15 locuri, cu posturi de lucru, o
platforma de televiziune si o sala de presa cu mijloace de comunicare;
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•
•
•
•

parcare rezervata pentru cel putin 20 de autoturisme si 4 locuri pentru autocare;
sistem de iluminare (ninstalatie de nocturna) 600 lucsi/m.p;
sonorizare pentru public;
tabela electronica sau mecanica.

Echipele vor respecta in totalitate prevederile Statutului F.R.R., ale R.O.A.R.,
Regulamentului Disciplinar al F.R.R., Regulamentului privind Statutul si Transferul
Jucatorului de Rugby, precum si a Hotararilor Adunarilor Generale, Biroului Federal
si Colegiului Director ale F.R.R.
Prezentul manual a fost aprobat de Biroul Federal la data de 24 iulie 2019 si
intra in vigoare incepand cu aceasta data.
7. Anexe
Aceste anexe au caracter informativ, formatul lor final va fi transmis cluburilor
participante de catre F.R.R. in cel mai scurt timp posibil.

Anexa 1 - tabel cu sportivii clubului participanti in SuperLiga CEC Bank
Anexa 2 - tabel cu sportivii clubului care au fost instruiti privind interzicerea
consumului de medicamente, substante sau stimulente incluse in listele ANAD
Anexa 3 - chestionar cardiac pentru jucatorii de rugby
Anexa 4 - anuntul oficial
Anexa 5 - etica si deontologia in rugby
Anexa 6 - norme privind acordarea licentei cluburilor
Anexa 7 - tabel nominal cu sportivii care au fost instruiti privind pariurile sportive
Anexa 8 - tabel cu sportivii care au obtinut viza medicala
Anexa 9 - tabel nominal cu sportivii care au completat chestionarul cardiac
Anexa 10 - tabel centralizator al contractelor incheiate de jucatori
Anexa 11 – proces verbal de luare la cunostinta a prevederilor manualului
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Anexa 1

TABEL NOMINAL
Cu sportivii clubului ..................................................... care vor participa la
SuperLiga CEC Bank, editia 2019/2020
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nume si prenume

Presedinte
……………………

Post

Numar Carnet

An tr e n or
…………………
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C.N.P.

Manager
…………………

Anexa 2

TABEL NOMINAL
Cu sportivii clubului (asociatiei) care au fost instruiti privind interzicerea consumului de medicamente,
substante sau stimulente incluse in listele ANAD 2019/2020
Nr.
Nume si prenume
Am fost instruit
Semnatura
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Presedinte
An tr en or
……………………
…………………
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Anexa 3

CHESTIONAR CARDIAC PENTRU JUCATORII DE RUGBY
DETALII PERSONALE
Nume si prenume ……………………………………………………………………………
Data nasterii …………………………………………………………
Adresa exacta ……………………………………………………………………………………........................................
Numar de contact in caz de urgenta ……………………………………………
Numele persoanei de contact
……………………………………………
Legatura cu aceasta persoana
……………………………………………
ISTORIC PERSONAL
Ati avut vreodata urmatoarele simptome?
1. Durere in piept in timpul exercitiului fizic
2.Respiratie anormala in timpul exercitiului fizic
3.Pierdere de constienta, lesin
4.Senzatie de lesin
5.Palpitatii, batai rapide ale inimii sau batai neregulate (mai mult de 2 secunde)
Vi s-a spus vreodata ca ati avea:
6.Suflu cardiac
7.Hipertensiune arteriala
8.Astm Bronsic
Daca da, ce teste vi s-au efectuat?
ISTORIC FAMILIAL
Cineva din familia dvs. a suferit de:
9. Infarct miocardic sau moarte subita inaintea varstei de 50 de ani
10.Tulburari de ritm ce au necesitat instituirea unui pacemaker sau alt tratament
11.Angina pectorala, cardiopatie ischemica (sub varsta de 50 de ani)
12.Alte probleme cardiace care au necesitat tratament

Da

Da

Nu

Nu stiu

Nu

Nu stiu

Ati fost rugat sa completati acest chestionar in nume propriu, chestionar creat:
- pentru identificarea tinerilor sportivi care ar putea avea risc crescut al unui eveniment cardiovascular;
- acest chestionar ajuta la reducerea numarului de evenimente cardiace in timpul efortului fizic;
- nici un test-screening nu ofera acuratete 100%. Daca raspundeti Da (sau Nu stiu) la oricare dintre aceste intrebari, va
trebui consultat un specialist cardiolog pentru mai multe investigatii;
- este foarte important sa raspundeti sincer la aceste intrebari. Viata dvs. este cea mai importanta.
Confirm ca am citit si am inteles informatiile oferite de catre acest chestionar si ca raspunsurile pe care le-am oferit sunt
corecte.
Semnatura
Data compl etarii
Adaptat de dr. A. Popescu & dr. L. Bara dupa un formular World Rugby
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Anexa 4

ANUNTUL OFICIAL
ANUNTUL OFICIAL va fi inmanat Observatorului Oficial cu 1 ora inainte de meci.
In dreptul capitanului de echipa va fi inserata litera C.
ECHIPA : ______________________________ ADVERSARI:_____________________________
Stadion, Data, Ora: ___________________________________________________________
Echipament -Tricou:____________________ Sort:_____________ Jambiere:______________
NUMAR
U23
NR. TRICOU/POST
NUME PRENUME
JS
LEGITIMATIE
Roman
i
15 Fundas
1.
2.

14

Aripa

13

Centru

12

Centru

11

Aripa

10
9

Mijlocas
deschidere
Mijlocas

1

gramada
Stalp

2

Tragator

3

Stalp

4

Linia a II-a

5

Linia a II-a

6

Flanker

7

Flanker

8

Nr. 8

U 23
Strain
i E.

la
la

REZERVE
16

Rez. tragator

17

Rez. Stalp stanga

18

Rez. Stalp dreapta

19

Rezerva

20

Rezerva

21

Rezerva

22

Rezerva

23

Rezerva
ANTRENOR: ___________________________
SEMNATURA ANTRENOR: ________________
MEDIC: _______________________________
SEMNATURA MEDIC: _____________________
KINETO: ___________________________
___
SEMNATURA KINETO: ____________________
CARATOR APA: 1.________________________ 2.______________________________________
BRANCARDIER: 1.________________________ 2.______________________________________
TABELA SCHIMBARI JUCATORI: __________________________________
MANAGER: ___________________________
SEMNATURA MANAGER: _________________
BRANCARDIER 1 ____________________________________________BRANCARDIER 2____________________________________________
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Anexa 5
Etica si deontologia in rugby

Daca etica este stiinta moralei comportamentului, deontologia este
complementarul acesteia. Ea trateaza obligatiile de urmat si ansamblul regulilor care
gireaza conduita fiecaruia fata de ceilalti si fata de societate.
Activitatile fizice si sportive constituie elemente importante ale educatiei,
culturii, integrarii si vietii sociale. Acestea contribuie in mod egal la pastrarea
sanatatii corporale. Promovarea si dezvoltarea lor sunt de interes general.
Rugby-ul este o activitate sportiva care poate fi practicat de un numar mare de
persoane, barbati si femei de toate varstele, in cadru scolar, universitar, structuri
sportive, in mod amical, competitional, amator sau profesionist.
Rugby-ul beneficieaza de o acoperire mediatica foarte importanta, acesta
trebuind sa apere valorile sportive care-l reprezinta, cele mai importante fiind:
- Unitatea – este sportul care uneste persoanele in efort fizic, nivel social,
optiuni si credintele fiecaruia ;
- Solidaritatea – spiritul unei echipe este o componenta esentiala a spiritului
sportiv, performantele individuale nu trebuiesc puse inaintea interesului colectiv,
rugby-ul fiind de asemenea o scoala a solidaritatii ;
- Descoperirea efortului – sportul este mai intai un angajament personal, o
vointa de a se depasi pe sine si o descoperire a excelentei, ardoarea combativa si
vointa de a invinge ;
- Sportivitatea – rugby-ul este un joc definit in cadrul unor Reguli, fara de care
nu ar exista o competitie onesta. Respectul absolut al Regulilor este conditia
asigurarii egalitatii de sansa intre competitori si garantia ca rezultatul final al jocului
se bazeaza doar pe valoare. Respectul Regulilor nu trebuie cautat doar in sensul
literelor acestora, ci in spiritul lor – aceasta fiind deontologia sportivului ;
- Respectul – sportul este respectarea celorlalti, asa cum te respecti pe tine insuti
si propriul corp. Rugby-ul nu este un razboi, iar adversarul nu-ti este un inamic. A
avea spirit sportiv este a incerca sa fi un bun jucator, respectand Regulile, arbitrul,
partenerii si adversarii, modest dupa o victorie si fara ranchiuna dupa o infrangere ;
- Lupta contra violentei – potentialul educativ si social al rugby-ului contribuie
la lupta contra violentei si actelor necivilizate ;
- Sarbatorea – spectacolul sportiv este o sarbatoare colectiva. Bucuria de a fi
impreuna, sentimentul ca apartii aceleiasi colectivitati, emotiile impartasite cu
ceilalti.
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sunt sursele unei adevarate jubilari. Toate persoanele implicate, barbati si femei,
participanti intr-un fel sau altul in Rugby, jucatori debutanti sau consacrati, antrenori,
arbitri, educatori, conducatori, parinti, spectatori, agenti de jucatori, sponsori,
jurnalisti specializati sunt depozitarii valorilor pentru care Rugby-ul trebuie aparat si
promovat.
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Anexa 6

NORME privind acordarea licentei cluburilor
Art. 1.1. Participarea unei structuri sportive afiliate la FRR la campionatul Superliga
este conditionata de acordarea licentei de catre Federatia Româna de Rugby.
1.2. Procedura de acordare a licentei si criteriile ce urmeaza a fi indeplinite de catre
clubul respectiv sunt mentionate in prevederile stabilite de FRR in aceste norme.
Art. 2.1. Autoritatea care acorda licenta cluburilor este F.R. Rugby.
2.2. Aceasta administreaza sistemul de acordare a licentei, stabileste organele care
acorda licenta si aproba procesul necesar privind acordarea lor.
Art. 3.1. Federatia, ca autoritate care acorda licenta, a stabilit ca beneficiari ai licentei
sunt cluburile din Superliga.
3.2. Clubul care solicita licenta (beneficiarul licentei) trebuie sa depuna o cerere
scrisa la FRR, prin care declara ca va indeplini toate obligatiile ce decurg din
aderarea la sistemul de licentiere si dovada achitarii taxei de licentiere.
Art. 4.1. Licenta va fi acordata numai in cazul in care candidatul indeplineste
conditiile si criteriile obligatorii solicitate de FRR pentru obtinerea licentei.
4.2. Criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca un club pentru a se emite licenta sunt
urmatoarele:
criterii sportive
criterii de infrastructura
criterii administrative si de personal
criterii juridice
criterii financiare
Art. 5. Criterii sportive
5.1. Obiectivul criteriilor sportive este largirea bazei de rugbysti, care sa fie apti de a
deveni profesionisti. Cluburile din Superliga de rugby trebuie sa investeasca in
programele de juniori pentru pregatirea echipelor la toate nivelurile de vârsta, prin
angajarea unor antrenori instruiti si calificati, care sa asigure cresterea calitativa a
pregatirii rugbystice.
Totodata, trebuie sa asigure asistenta medicala la antrenamente si jocuri, precum si
infrastructura necesara instruirii sportive a juniorilor.
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Pe lânga cele de mai sus, trebuie avuta in vedere pregatirea scolara a tinerilor
jucatori si promovarea si sustinerea spiritului de fair-play pe teren si in afara acestuia,
precum si respectarea regulilor de arbitraj.
5.2. Clubul candidat la licenta trebuie sa aiba un program privind dezvoltarea
activitatii de pregatire a juniorilor, care sa fie aprobat de FRR si care sa indeplineasca
urmatoarele criterii:
5.2.1. – clubul sa aiba cel putin patru echipe de juniori, structurate pe grupe de vârsta
(U19, U18, U17 si U16);
5.2.2. – toti jucatorii juniori ai clubului trebuie sa fie legitimati conform prevederilor
Regulamentului privind statutul si transferul jucatorilor de
rugby;
5.2.3. – clubul sa participe la campionatul national de juniori – DNJ U20 organizat de
FRR, sau pe plan local, cu cele 4 echipe;
5.2.4. – clubul trebuie sa garanteze ca toti jucatorii implicati in programul pentru
dezvoltarea activitatii de pregatire a juniorilor urmeaza
cursuri scolare regulate si sa monitorizeze si sa controleze participarea si rezultatele
obtinute de acestia pe linie scolara;
5.2.5. – clubul trebuie sa organizeze, in fiecare sezon competitional, intâlniri intre
jucatori, antrenori, oficiali ai cluburilor si reprezentanti ai
Comisiei Centrale de Arbitri, in cadrul carora sa fie discutate si explicate
regulamentele de joc si modificarile aduse de IRB acestora.
5.3. Clubul trebuie sa aiba o echipa inscrisa la competitia organizata de FRR
(Superliga).
Art. 6. Criterii de infrastructura
6.1. Criteriile de infrastructura trebuie sa asigure crearea unor conditii in care
spectatorii sa aiba posibilitatea de a urmari un meci de rugby pe un stadion intr-un
mediu sigur si confortabil, reprezentantii mass-media sa-si poata desfasura activitatea
in conditii corespunzatoare, iar jucatorii sa aiba la dispozitie facilitatile de pregatire si
competitionale care sa-i ajute sa-si imbunatateasca performantele tehnice.
6.2. Stadionul reprezinta locul unde se desfasoara o partida oficiala si cuprinde
terenul de joc, precum si vecinatatile acestuia, inclusiv gardul care il inconjoara,
facilitati, instalatii si servicii.
6.3. Stadionul trebuie sa fie certificat din punct de vedere al sigurantei/securitatii prin
Certificatul de securitate eliberat de primarie, prin care se confirma ca acesta
raspunde normelor in materie de constructie si de securitate.
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6.4. Incinta de joc trebuie sa fie imprejmuita in totalitate, cu exceptia zonei de acces
de la vestiare si a iesirilor care permit circulatia vehiculelor de asistenta, cu grilaj sau
o mâna curenta inalta de cel putin 1,10 m, inchisa la partea de jos.
6.5. Terenurile trebuie sa aiba tribuna pentru spectatori, vestiare pentru jucatori si
arbitri, un cabinet medical, o camera pentru control antidoping, posturi de prim ajutor
pentru spectatori, grupuri sanitare, amplasament pentru mass-media, posturi
telefonice, locuri de parcare, instalatii de iluminare (pentru jocurile in nocturna).
6.5.1. Tribunele pentru spectatori trebuie sa aiba locuri pe scaune, fixate la sol, sa fie
separate unele de celelalte si sa fie numerotate.
6.5.2. Vestiarele jucatorilor si arbitrilor, ca si camerele destinate cabinetului medical
si controlului antidoping trebuie sa fie situate, in mod obligatoriu, in incinta
stadionului.
Spatiile destinate jucatorilor si arbitrilor, cabinetul medical ca si camera
antidoping trebuie sa fie, in masura posibilitatilor, complet izolate de cele la care are
acces publicul si, eventual, presa.
Accesul la vestiare va fi, pe cât posibil, protejat prin tunel de acces sau grilaj.
Tunelul trebuie sa aiba minimum 2,10 m inaltime si 2 m latime.
Accesul in si din tunel trebuie sa fie prevazut intr-o zona bine protejata si usor de
supravegheat.
6.5.2.1. Vestiarul pentru jucatori trebuie sa aiba capacitatea pentru cel putin 25
persoane si câte 2 cuiere de persoana, sa fie bine utilat, sa fie incuiat cu o cheie de
siguranta, sa fie bine aerisit si ventilat.
Daca ferestrele sunt amplasate spre exterior, ele trebuie sa fie protejate sau prevazute
cu geamuri transparente, incasabile.
Fiecare vestiar trebuie sa aiba sursa de lumina, de caldura, de apa si o sala de dusuri
(cel putin 8).
Vestiarele trebuie sa dispuna, pe lânga cele de mai sus, de toalete si de o masa de
masaj.
6.5.2.2. Vestiarele arbitrilor si arbitrilor asistenti trebuie sa fie situate cât mai aproape
de intrarea in teren, cu o suprafata utilizabila de minimum 10 m. Vestiarul trebuie
dotat corespunzator, inchiderea asigurata cu cheie si aerisit. El va dispune de locuri
suficiente pentru 3 persoane, 3 scaune, de un cuier pentru fiecare persoana, o masa, o
oglinda, un lavoar cu apa curenta rece si calda, un dus individual si toaleta.
6.5.3. Cabinetul medical pentru jucatori si arbitri tebuie sa fie situat in Zona
vestiarelor si, in caz de urgenta, sa poata fi utilizat si pentru spectatorii raniti.
Aceasta camera trebuie sa fie dotata cu un pat de consult, o targa mobila, o
chiuveta cu apa calda si rece, un dulap de sticla pentru medicamente si materiale de
prima urgenta, o butelie de oxigen si masca, un telefon.
6.5.4. Camera destinata controlului antidoping trebuie sa fie in apropierea vestiarelor
si sa fie inaccesibila spectatorilor si mass-media.
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Aceasta incapere va fi dotata cu 4 scaune, 4 cuiere, o chiuveta cu apa calda si rece, o
toaleta.
6.5.5. Grupurile sanitare pentru spectatori trebuie sa fie situate in afara oricarui
contact cu jucatorii si arbitrii.
6.5.6. Pentru mass-media vor fi asigurate suficiente locuri in tribuna pentru posturi de
lucru grupate, cabina radio, echipata cu telefon, o platforma de televiziune, o sala de
conferinte cu cel putin 20 locuri.
6.5.7. Pentru jocurile care se disputa in nocturna, stadionul trebuie sa fie echipat cu
instalatii de iluminare cu o valoare cuprinsa intre 400 si 1.000 lux/m.p., in functie de
clasificarea stadioanelor.
6.6. Incintele in care se disputa intâlnirile de rugby sunt clasificate in 4 categorii
(anexa nr. 1). Categoria de incadrare tine seama de anumite criterii privind:
imprejmuirea, acces terenuri/vestiare, capacitatea tribunelor, valoarea iluminarii si
alte dotari.
6.6.1. Categoria A – terenurile pe care se disputa intâlniri internationale, finalele
diviziei Superliga, jocuri de baraj pentru promovarea in divizia Superliga.
Stadioanele din aceasta categorie trebuie sa dispuna de:
- Totalitatea incintei terenului inconjurata de grilaj sau mâna curenta inchisa la partea
de jos, cu exceptia pasajului pentru autosanitara sau vehicule de evacuare (acces usor
si direct la teren), instalate la cel putin 3,50 m de la liniile de margine si de balon
mort.
- Culoar de acces de la vestiare la suprafata de joc, cu tunel sau grilaj.
- Minimum 4 vestiare pentru echipe, dotate cu grupuri sanitare, dusuri si mese de
masaj, cu o suprafata de 40 m.p. fiecare.
- Vestiar pentru arbitru si judecatorii de margine, de 16 m.p., cu sonerie de apel
conectata la vestiarele jucatorilor, cu grup sanitar distinct si dotat cu cele necesare.
- Camera destinata ingrijirilor medicale, in imediata apropiere a vestiarelor, cu o
suprafata de minimum 16 m.p., dotata corespunzator.
- O camera pentru controlul antidoping, dotata cu cele necesare pentru luarea
probelor si efectuarea testelor, cu o suprafata de minimum 10 m.p.
- Posturi de prim ajutor independente pentru public, fixe sau mobile, amplasate in
locuri usor accesibile si cu o semnalizare adecvata pentru a facilita localizarea lor.
- Tribune cu o capacitate mai mare de 2.000 locuri pe scaune, numerotate.
- Amplasament pentru minimum 20 locuri in tribune pentru presa, cabine radio,
echipate cu telefon, o platforma de televiziune, sala de presa cu mijloace de
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comunicare, care va fi accesibila de la tribuna de presa si de la teren (fotografi) printrun circuit special, interzis spectatorilor.
- Sala de receptie, accesibila de la tribuna oficiala.
- Parcare rezervata pentru minimum 40 autoturisme si 4 autocare (jucatori, oficiali,
VIP-uri, servicii de sanatate si securitate, presa, TV etc.).
- Iluminare 1.000 lux/m.p.
- Sonorizare pentru public.
6.6.2. Categoria B – destinate jocurilor din divizia Superliga de rugby.
Stadioanele trebuie sa fie dotate cu:
- Incinta terenului inconjurata in totalitate cu grilaj sau mâna curenta inchisa la
partea de jos, situate la cel putin 3,50 m fata de suprafata de joc.
- Culoar de acces imprejmuit cu grilaj sau tunel intre vestiare si terenul de joc.
- Patru vestiare pentru jucatori, cu grupuri sanitare si mese de masaj, fiecare cu o
suprafata de 30 m.p. si cu dotarile corespunzatoare.
- Vestiar pentru arbitri de minimum 16 m.p., cu grup sanitar independent si dotat cu
cele necesare.
- O camera pentru ingrijiri medicale in imediata vecinatate a vestiarelor, cu o
suprafata de 16 m.p., cu farmacie avand materiale de prima urgenta si dotata
corespunzator.
- O camera pentru control antidoping, cu o suprafata de minimum 10 m.p.
- Un post de prim ajutor independent pentru public (fix sau mobil), cu semnalizare
corespunzatoare.
- Tribune cu o capacitate mai mare de 1.000 locuri pe scaune, numerotate.
- Amplasament pentru presa, de cel putin 15 locuri, cu posturi de lucru, o platforma
de televiziune si o sala de presa cu mijloace de comunicare.
- Parcare rezervata pentru cel putin 20 autoturisme si 4 locuri pentru autocare.
- Iluminare 600 lux/m.p.
- Sonorizare pentru public.
6.6.3. Categoria C – destinate jocurilor din cadrul Diviziei Nationale de Seniori –
DNS, Diviziei A si DNJ U20.
Dotarile terenurilor respective sunt:
- Incinta terenului de joc va fi inconjurata de o mâna curenta, instalata la cel putin
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3,50 m de liniile care-l delimiteaza.
- Culoar de acces intre vestiare si terenul de joc, cu bariera.
- Minimum 2 vestiare pentru jucatori, fiecare cu o suprafata de 25 m.p. si cu dotarile
necesare.
- Vestiar pentru arbitri cu o suprafata de minimum 10 m.p., dotat cu cele necesare.
Acest vestiar poate fi utilizat si pentru controlul antidoping.
- In masura posibilitatilor este de dorit o camera destinata ingrijirilor medicale, cu
brancarda si post telefonic.
- Un post de prim ajutor, mobil, pentru spectatori.
- Tribune cu o capacitate de minimum 200 locuri pe scaune, numerotate, din care cel
putin, 5-10 locuri rezervate pentru presa.
- Parcare pentru 10 autoturisme si 2 locuri pentru autocare.
- Iluminare 400 lux/m.p.
- Sonorizare pentru public.
6.6.4. Categoria D – destinate jocurilor din campionatele regionale.
Terenurile vor fi dotate astfel:
- Incinta terenului de joc va fi inconjurata de o mâna curenta, instalata la cel putin
3,50 m de suprafata de joc.
- Doua vestiare bine dotate pentru jucatori, fiecare cu o suprafata de 20 m.p.
- Vestiar arbitri cu cele necesare in suprafata de 9 m.p.
- Brancarda obligatorie.
- Post telefonic in imediata vecinatate.
- Parcare pentru 10 autoturisme si 2 autocare.
6.7. Pentru partea de infrastructura, clubul care solicita licentierea trebuie sa depuna
in dosarul de licentiere urmatoarele documente:
6.7.1. Planul de ansamblu al instalatiilor la scara de minimum 2 milimetri pe metru
linear, care trebuie sa cuprinda imprejmuirile de limitare a stadionului, caile de acces
si vecinatatile terenului, amplasamentul vestiarelor jucatorilor si arbitrilor, cabinetului
medical, a camerei pentru control antidoping si a celorlalte instalatii.
De asemenea, in acest plan trebuie indicat si traseul culoarului de acces
care leaga vestiarele de suprafata de joc.
6.7.2. Planul de detaliu al incintei de joc cu amplsamentul mâinii curente sau al
grilajului, raportat la liniile de margine si margine de tinta si de balon mort, precum si
vestiarele.
Pe acest plan va figura, obligatoriu, si suprafata de joc cu dimensiunile exacte
(lungime si latime), cotele de nivelment si, daca este cazul, amplasamentul exact al
gropilor de sarituri, al pistei de alergari si al bordurii din ciment al pistei de atletism,
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daca este cazul unui stadion polisportiv.
6.7.3. Planul vestiarelor, dusurilor, toaletelor, cabinetului medical si al celorlalte
dotari, la scara de minimum 10 mm pe metru liniar.
6.7.4. Planurile tribunelor si gradenelor.
6.7.5. Toate aceste documente trebuie sa dea o reprezentare fidela a tuturor
instalatiilor existente la zi si sa fie semnate de proprietar sau de administratorul
stadionului.
Art. 7. Criterii administrative si de personal
7.1. Obiectivul acestui criteriu este impus de un anumit model de organizare a
lubului, care sa asigure dezvoltarea unor activitati profesioniste in toate
compartimentele.
7.2. Clubul trebuie sa fie bine administrat, sa aiba specialisti educati si calificati in
domeniul respectiv, iar jucatorii sa fie pregatiti de antrenori de inalta calificare si
asistati de personal medical necesar, in asa fel incât performantele sportive sa fie
permanent imbunatatite.
7.3. Clubul se va concentra pe profesionalizarea acelor functii importante, necesare
pentru buna organizare si desfasurare a activitatii administrative si sportive, angajarea
personalului necesar fiind facuta si in functie de posibilitatile financiare de care
dispune clubul.
7.4. Fiecare candidat la licenta trebuie sa aiba un manager, cu contract individual de
munca, care sa raspunda de activitatile curente ale clubului.
Rolul acestuia este asigurarea conditiilor necesare pentru ca personalul clubului
sa-si indeplineasca atributiile si sa-si asume responsabilitatea pentru desfasurarea
activitatii, in conformitate cu regulamentele FRR si cu respectarea legislatiei in
vigoare.
7.5.1. Reprezentarea clubului in relatiile cu celelalte institutii si organisme, pe linie
administrativa si financiara, se va face prin semnaturile conducatorului clubului si ale
responsabilului financiar (angajat cu contract individual de munca sau conventie
civila).
7.5.2. Candidatul la licenta trebuie sa aiba un secretariat care sa sprijine conducatorul
clubului, celelalte organisme ale clubului, jucatorii si activitatea administrativa.
Secretariatul va fi echipat cu infrastructura tehnica necesara, printre care:
telefon, fax, copiator, calculator conectat la Internet si adresa de e-mail.
7.5.3. Candidatul la licenta este necesar sa numeasca si sa angajeze cel putin un
responsabil al programului de pregatire a juniorilor, un antrenor principal si antrenori
pentru fiecare categorie de vârsta.
7.5.4. Federatia va sprijini cluburile pentru pregatirea antrenorilor in cadrul
Academiei de rugby si a scolilor de antrenori, in vederea obtinerii categoriilor
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profesioniste necesare.
Art. 8. Criteriile juridice
8.1.1. Structurile sportive (cluburi) trebuie sa indeplineasca un set de criterii juridice
minime, stabilite de FRR, in vederea obtinerii licentei.
8.1.2. Structura juridica a unui candidat la licentiere poate sa fie:
club sportiv persoana juridica de drept public;
club sportiv persoana juridic de drept privat, fara scop patrimonial;
club sportiv persoana juridica de drept privat, societate comerciala sportiva pe
actiuni.
8.1.3. Actele normative care stau la baza infiintarii cluburilor sunt:
pentru cluburile de la art. 8.1.2, lit. a, Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si
Actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale, in baza
caruia functioneaza;
pentru cluburile de la art. 8.1.2., lit. b, Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
si Ordonanta Guvernului României privind asociatiile si fundatiile nr. 26/2000;
pentru cluburile de la art. 8.1.2., lit. c, Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
si Legea privind societatile comerciale nr. 31/1990.
8.2.1. Candidatul la licenta trebuie sa transmita licentiatorului urmatoarele documente
originale si copii legalizate si confirmari scrise pâna la data limita de depunere
stabilita de FRR:
- copia statutului (actul constitutiv) in vigoare;
- confirmarea clubului prin care se obliga sa-si asume prevederile si conditiile
sistemului de acordare a licentei;
- confirmarea clubului ca toate documentele de licentiere depuse sunt complete si
corecte;
- confirmarea clubului prin care acorda autoritate deplina federatiei sa solicite
documentele necesare si sa le examineze in conformitate cu legislatia nationala si
regulamentele emise de federatie.
8.2.2. Confirmarile respective trebuie sa fie semnate de presedintele Consiliului de
Administratie, stampilate si emise cu cel mult o luna inainte de data limita de
depunere a documentatiei, in vederea obtinerii licentei.
8.2.3. Clubul care depune cererea de licentiere trebuie sa fie afiliat la FRR si sa
participe la competitiile organizate de FRR.
8.2.4. Candidatul trebuie sa transmita licentiatorului informatii privind
numele clubului, sediul social, forma juridica de organizare si lista semnaturilor
autorizate. Lista cu specimenele de semnaturi va cuprinde numele si prenumele,
domiciliul, functia si semnatura olografa. FRR va trebui sa primeasca originalul listei
si copie legalizata de pe Certificatul de identitate sportiva.
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Art. 9. Criterii financiare
9.1. Obiectivul acestor criterii vizeaza imbunatatirea capacitatii economico-financiare
a cluburilor, cresterea transparentei si credibilitatii acestora si acordarea importantei
necesare protectiei creditorilor. Oportunitatile de a obtine mai multe venituri cresc,
dar odata cu obtinerea unor venituri mai mari cresc si riscurile financiare, ceea ce
face necesara sprijinirea cluburilor cu instrumentele financiare care sa imbunatateasa
calitatea administrarii financiare.
9.2. Indiferent de structura juridica a clubului candidat la licentiere se vor intocmi
situatiile financiare anuale, in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare.
Situatiile financiare la 31 decembrie ale anului anterior, intocmite de cluburi,
vor fi auditate conform normelor legale.
In baza situatiilor financiare incheiate si auditate, clubul candidat va intocmi
“Documentatia financiara pentru acordarea licentei” ceruta de sistemul de acordare a
licentei, care cuprinde informatii financiare specifice sportului (rugby).
Documentatia financiara pentru acordarea licentei tebuie evaluata de un
auditor, inainte de a fi depusa.
9.3. Documentatia intocmita, pe baza careia FRR acorda licenta, constituie
informatiile financiare legate de activitatea clubului pentru evaluarea capacitatii
financiare a candidatului.
Informatiile financiare primite dau organismului de acordare a licentei
posibilitatea de a monitoriza si controla activitatea structurilor sportive afiliate pe
toata durata competitiei si, totodata, asigura asistarea si sprijinirea acestora in vederea
luarii masurilor necesare la aparitia unor situatii critice din punct de vedere financiar.
9.4. Criteriile financiare pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii in vederea
acordarii licentei:
9.4.1. Pregatirea situatiilor financiare anuale, in conformitate cu
reglementarile contabile in vigoare, la momentul respectiv, care trebuie sa
fie auditate cu respectarea prevederilor legale.
9.4.2. Dovada cadidatului ca nu are angajamente financiare neachitate din activitatile
de transfer catre alte cluburi, jucatori sau alte persoane competente.
9.4.3. Dovada candidatului ca nu are angajamente financiare neachitate, rezultate din
contractele cu angajatii (jucatori, antrenori, personal administrativ etc.).
De asemenea, dovada ca nu are obligatii sociale si fiscale asupra salariilor si a
altor venituri datorate de clubul candidat direct autoritatilor fiscale si sociale si de
achitare a acestor obligatii la termenul prevazut.
9.5. Pe baza documentatiei financiare depuse de candidat si a raportului de audit,
acordarea licentei este posibila in cazul in care clubul a indeplinit criteriile financiare
aratate mai sus. Daca acesta nu indeplineste conditiile respective sau daca evaluarea
releva fapte care influenteaza negativ capacitatea de plata financiara si/sau economica
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a candidatului, comisia de acordare a licentei trebuie sa decida daca aceasta poate fi
acordata sau nu.
9.6. Licenta nu poate fi acordata din punct de vedere financiar daca:
- candidatul nu a trimis la FRR, pâna la data specificata, situatiile financiare anuale
pregatite si auditate;
- auditorul candidatului la licenta a elaborat un document prin care recunoaste ca nu
este in masura sa se pronunte asupra situatiilor financiare anuale ale clubului;
- conturile prezinta angajamente neachitate, rezultate din activitati de transfer;
- conturile prezinta angajamente financiare neachitate catre angajati.
9.7. FRR stabileste documentele care se depun si calendarul, in vederea depunerii
documentatiei financiare pentru licenta, tinând seama de faptul ca sezonul
competitional este campionat primavara - toamna.
9.7.1. Documentele financiare care se depun la FRR in vederea licentierii sunt:
bilantul contabil;
contul de profit si pierderi;
anexele la situatiile financiare;
raportul de audit asupra documentatiei financiare.
9.7.2. Datele privind procedura de pregatire a documentatiei financiare, a depunerii
acesteia si acordarea licentei din punct de vedere financiar sunt urmatoarele:
data limita pentru pregatirea si depunerea documentatiei, 31 decembrie (an
precedent);
data deciziei preliminare in vederea acordarii licentei de prima instanta, 31 ianuarie
(anul curent);
acordarea finala a licentei de catre cea de a doua instanta, in conditiile in care clubul
candidat depune contestatii
9.7.3. Cluburile care promoveaza in Superliga si care nu au licenta, trebuie sa depuna
situatiile financiare anuale auditate (bilant, cont de profit si pierderi si anexele la
situatiile financiare) cu cel putin patru saptamâni inainte de datele mentionate mai
sus.
Art. 10. Procedurile si modalitatile de licentiere
10.1. In cadrul FRR se constituie un colectiv de licentiere, care se va ocupa de
administrarea procesului de licentiere, cu urmatoarele obiective:
- pregatirea, implementarea si dezvoltarea sistemului de acordare a licentei;
- sprijinirea, din punct de vedere organizatoric si administrativ, a organelor de decizie
constituite in acest scop, conform art. 10.2;
- asistenta, coordonarea si monitorizarea cluburilor licentiate pe durata anului
competitional.
10.1.1. Colectivul de licentiere este format dintr-un manager si un numar de experti
si este dotat cu infrastructura necesara realizarii obiectivelor respective.
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10.1.2. Cel putin un membru al colectivului de licentiere trebuie sa detina o
recunoastere oficiala, de specialitate, in contabilitate sau audit.
10.1.3. Elementele esentiale ale procesului sistemului de acordare a licentei care
trebuie avute in vedere de catre colectivul de licentiere au drept scop:
- sa ajute autoritatea care acorda licenta in stabilirea unui sistem de acordare a
licentei eficient si corespunzator necesitatilor si obligatiilor sale;
- sa asigure ca decizia de acordare a licentei unui club este luata de catre un organism
independent (prima instanta si/sau instanta de apel);
- sa asigure ca organismele de decizie primesc sprijinul adecvat din partea
administratiei sistemului de licentiere;
- sa permita licentiatorului sa administreze in mod flexibil sistemul de acordare a
licentei cluburilor.
10.1.4. Verificarea indeplinirii criteriilor stabilite in prezentele norme pentru
acordarea licentei cluburilor trebuie sa fie executata de catre un personal calificat
corespunzator si care actioneaza in numele autoritatii de licentiere.
10.2. Licentiatorul numeste organismele de decizie ale sistemului national de
licentiere: prima instanta si instanta de apel.
10.2.1. Organismele care decid emiterea licentei pentru un candidat, in baza
documentelor furnizate in conformitate cu modul de acordare a licentei, sunt Comisia
pentru acordarea licentei cluburilor si Comisia de apel a sistemului de licentiere, care
se stabilesc de Biroul Federal al FRR.
10.2.2. Comisia pentru acordarea licentei este prima instanta, care decide daca o
licenta poate fi emisa unui candidat; ea este formata din minimum trei membri,
numarul necesar pentru luarea deciziei fiind de cel putin 2 membri.
10.2.3. Comisia de apel a sistemului de licentiere decide asupra apelurilor primite din
partea candidatului si ia decizia finala si obligatorie referitoare la emiterea licentei.
Aceasta este formata din 5 membri, numarul necesar pentru luarea deciziilor fiind de
cel putin 3 membri.
10.3. Biroul Federal al FRR aproba, la propunerea presedintelui FRR, numirea
presedintilor celor 2 comisii de acordare a licentei ca si a celorlalti membri, pe o
perioada de 2 ani.
10.3.1. Comisiile de acordare a licentei au in cadrul lor un avocat calificat si un
auditor financiar sau expert contabil, cu calificare profesionala, atestat de organismele
nationale in domeniu.
10.3.2.1. Membrii colectivului de licentiere, constituit in cadrul FRR, precum si ai
celor doua comisii de acordare a licentei trebuie sa respecte regulile de
confidentialitate si sa se abtina in dezbaterea cazurilor, in situatii in care exista un
dubiu referitor la independenta sa fata de clubul candidat sau un conflict de interese.
10.3.2.2. Persoanele implicate in procesul de acordare a licentei, in calitate de
autoritate care acorda licenta, trebuie sa semneze o clauza de confidentialitate inainte
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de a-si incepe activitatea (anexa nr. 2).
10.3.3. Membrii celor doua comisii nu pot face parte, in acelasi timp, si din comisiile
de judecata constituite in cadrul federatiei.
10.4. Acordarea licentei
10.4.1. Licentele se emit in conformitate cu prevederile prezentelor norme si
indreptatesc titularul sa participe in campionatul Superliga de rugby.
10.4.2. Licenta este emisa anual si este valabila pe perioada sezonului competitional
urmator.
10.4.3. Licenta se va acorda numai in cazul in care clubul candidat indeplineste
criteriile obligatorii stabilite de FRR, prevazute in prezentele norme.
10.5. Desfasurarea procesului de licentiere are, in principal, urmatoarele elemente
esentiale:
10.5.1. Managerul sistemului de licentiere pregateste documentele procedurii de
acordare a licentei cluburilor pâna cel mai târziu data de 15 decembrie (an precedent)
si o transmite candidatului (clubului) cel mai târziu aceeasi data.
10.5.2. Candidatul la licentiere completeaza documentele primite si le transmite
managerului sistemului de licentiere cel mai târziu data de 31 decembrie (an
precedent).
10.5.3. La primirea documentatiei completate de catre club, managerul sistemului de
licentiere verifica daca aceasta este completa si daca a fost trimisa in termen.
10.5.3.1. Daca documentatia este completa si transmisa in perioada stabilita,
inregistreaza informatiile primite si le preda spre examinare expertilor cu competente
in diverse domenii (expert juridic, expert financiar, expert sportiv etc.).
10.5.3.2. Daca documentatia este incompleta sau nu a fost trimisa pâna la data
stabilita, se contacteaza candidatul la licenta pentru completarea documentelor si
formularelor lipsa sau pentru a stabili actiunile ce trebuie desfasurate in perioada
viitoare pentru rezolvarea situatiei.
10.5.4. Expertii primesc documentele, verifica indeplinirea criteriilor si raporteaza
managerului de licenta pâna cel mai târziu data de 25 aprilie daca criteriile sunt
indeplinite sau nu. Verificarile trebuie sa fie probate prin documente justificative
privind dovada indeplinirii criteriilor.
10.5.5. In cazul in care expertul constata un domeniu care necesita informatii
suplimentare, contacteaza candidatul la licenta pentru a discuta obtinerea
clarificarilor necesare si stabilirea masurilor ce urmeaza a se lua.
10.5.6. Managerul de licenta examineaza rapoartele expertilor si, pe baza acestora,
evalueaza candidatul.
In cazul in care managerul licentierii constata domeniul cu probleme care
necesita analize suplimentare (documentatia contine erori, lipsesc unele informatii
etc.), acesta ia legatura cu candidatul in vederea solicitarii de explicatii suplimentare
sau documente justificative sau poate decide deplasarea la candidat pentru investigatii
39

suplimentare si stabilirea unui calendar privind solutionarea aspectelor aparute.
Candidatul poate fi de acord cu planul de actiune propus si ia masurile necesare
in vederea rezolvarii problemelor aparute sau nu este de acord cu planul de actiune si
nu tine seama de recomandarile facute.
10.5.7. Dupa evaluarea candidatului si rezolvarea problemelor aparute, managerul
licentei intocmeste raportul pentru prima instanta care contine aspectele analizate sau
cele in legatura cu vizita efectuata. Raportul va include, corelat cu rezultatele
evaluarii si recomandarea de a acorda sau de a refuza licenta. Pregatirea rapoartelor
finale si transmiterea lor catre prima instanta va fi efectuata pâna cel mai târziu data
de 10 mai.
10.5.8. Prima instanta primeste raportul intocmit de managerul licentei, examineaza
acest raport si, daca este cazul, solicita explicatii si documente suplimentare.
Aceasta comisie judeca cererile de acordare a licentei in perioada 1-15 mai, pe
masura primirii rapoartelor finale si ia decizia in ceea ce priveste acordarea sau
refuzul acordarii licentei.
10.5.9. In cazul deciziei de acordare a licentei de prima instanta in conditiile
indeplinirii de catre candidat a tuturor criteriilor obligatorii definite in prezentele
norme, licenta este emisa.
Aceasta poate detalia sau nu domeniile pe care candidatul trebuie sa le aiba in
vedere in perioada urmatoare.
10.5.10. In situatia in care licenta este refuzata, candidatul este informat in detaliu
asupra domeniilor care justifica refuzul si de posibilitatea initierii procedurii de apel.
10.5.11. Candidatul face apel si, de comun acord cu instanta de apel, se stabileste data
apelului, care nu trebuie sa depaseasca 31 mai, data limita stabilita in incheierea
procesului de licentiere.
10.5.12. Managerul procesului de licentiere pregateste un raport in care detaliaza
domeniile cu probleme si motivele refuzului acordarii licentei de catre prima instanta.
10.5.13. Comisia de apel se intâlneste si discuta apelul candidatului si poate solicita
atât managerului licentierii, cât si clubului sau ambelor parti informatii suplimentare
sau completarea documentelor din dosar.
10.5.14. Instanta de apel poate lua decizia de a acorda sau a refuza licenta. In situatia
unei decizii favorabile se emite licenta, in care se pot detalia sau nu domeniile de luat
in considerare de catre beneficiar in perioada urmatoare.
10.5.15. Daca, in urma analizei documentelor candidatului si a raportului
managerului licentierii se refuza acordarea licentei, raportul instantei de apel trebuie
sa motiveze detaliat refuzul si, totodata, sa nominalizeze domeniile care justifica
decizia luata.
10.5.16. Decizia Comisiei de Apel este obligatorie.
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Art. 11. Expirarea sau retragerea licentei
11.1. Licenta expira:
- la sfârsitul perioadei pentru care a fost emisa;
- la dizolvarea Superligii de rugby.
11.2. Licenta poate fi retrasa in timpul unui sezon competitional, de autoritatea care a
acordat licenta in urmatoarele cazuri:
- o conditie stabilita pentru acordarea licentei nu mai este satisfacuta;
- clubul care a primit licenta nu-si respecta obligatiile stabilite de prezentele norme.
11.2.1. In situatia in care unui club i se retrage licenta, Biroul Federal
poate lua o decizie de a elimina echipa clubului respectiv din Superliga, inainte de
incheierea sezonului competitional respectiv.
11.3. Constatarea neindeplinirii conditiilor stabilite pentru acordarea licentei se face
de managerul colectivului de licentiere, pe baza unui raport care se inainteaza
Biroului Federal in vederea aprobarii.
Prezentele Norme au fost aprobate de Biroul Federal si intra in vigoare incepând cu
data de 01.03.2013.
De la aceasta data orice alte dispozitii contrare se abroga.
Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentele Norme.
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Anexa Norme
Licente Cluburi

Criterii de clasificare a instalatiilor (dotari minime)
1. Stadion
Imprejmuire
- la vedere – Da .........................................................
- la vedere – Nu .........................................................
Capacitate spectatori
1.2.1. Tribune – toate locurile pe scaune
- ≥ 2.000 ................................................................
- ≥ 1.000 ................................................................
- ≥ 200 ...................................................................
- < 200 ...................................................................
1.2.2. Alte locuri – locurile in picioare trebuie sa se
afle in spatii la acelasi nivel sau amenajate
prin modelarea terenului

A, B, C
D

A
B
C
D

2. Teren de joc – protectie
2.1. Teren de joc (spatii delimitate de liniile de
margine si de balon mort)
- 144 m x 70 m (maximum) .......................................
- 115 m x 62 m (minimum) ........................................
- 110 m x 58 m (minimum) ........................................
2.2. Acces teren
- tunel sau grilaj .......................................
...................
- bariera ................................................................... C
- fara protectie
....................................... ...................
3. Vestiare
- 4 pentru jucatori + 1 pentru arbitri (160 m²+16 m²)........
- 4 pentru jucatori + 1 pentru arbitri (120 m²+16 m²) .....
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A
B, C
D
A, B
D

A
B

- 2 pentru jucatori + 1 pentru arbitri (50 m²+10 m²)
- 2 pentru jucatori + 1 pentru arbitri (40 m²+9 m²)

......... C
......... D

4. Spatii suplimentare
4.1. Cabinet medical
- echipat permanent .................................................. A, B
- material prim ajutor + medic
.....................................
- brancarda ............................................................... D
4.2. Camera control antidoping
- dotata ...............................................................
.......
- in vestiarul arbitrilor ................................................. C, D
4.3. Local administrativ
- cu protectie antifurt + telefon
....................................
- fara protectie antifurt + telefon ..................................
- nici un local .............................................................. D

C

A, B

A, B
C

5. Instalatii pentru presa
5.1. Sala de presa
- Da .....................................................................
......... A, B
- Nu .....................................................................
......... C, D
5.2. Numar de locuri (izolate) tribuna
- 20 locuri ................................................................. A
- 15 locuri ................................................................. B
- 5-10 locuri .............................................................. C
- nici un loc ............................................................... D
6. Parcare
6.1. Autocare
- 4 ...........................................................................
- 4 ...........................................................................
- 2 ...........................................................................
- 2 ...........................................................................
6.2. Autoturisme
- 40 ..........................................................................
- 20 ..........................................................................
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A
B
C
D
A
B

- 10 .......................................................................... C
- câteva .................................................................... D
7. Iluminat
- 1.000 lux/m.p. ..........................................................
- 600 lux/m.p. ..............................................................
- 400 lux/m.p. ..............................................................
- 400 lux/m.p. sau fara ................................................

A
B
C
D

Regulament F.R.R. privind pariurile sportive
Corupţia/Pariurile sportive/Integritatea competițiilor
Se vor respecta in totalitate regulamentele World Rugby in ceea ce priveste
integritatea in competitie (http://integrity.worldrugby.org).
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Anexa 7
TABEL NOMINAL
Cu sportivii clubului care au fost instruiti privind Corupţia/Pariurile sportive/Integritatea competițiilor 2019/2020
Nr.
Nume si prenume
Am fost instruit
Semnatura
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Presedinte
……………………

An tr e n or
…………………
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Anexa 8
TABEL NOMINAL VIZE MEDICALE
CU SPORTIVII CLUBULUI................................................CARE AU OBTINUT VIZELE MEDICALE
Nr.
Nume si Prenume Sportiv
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Presedinte/Director club
Nume:
Semnatura si stampila
………………………….

Numar Carnet Legitimare

Data vizei medicale
(de la/pana la)

Unitate medicala emitenta
Nume:
Semnatura si stampila
………………………….

Manager club
Nume:
Semnatura
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Anexa 9
TABEL NOMINAL
CU SPORTIVII CLUBULUI ..................................................
CARE AU COMPLETAT FORMULARUL CARDIAC *
Nr.
Crt.

Nume si prenume sportiv

Numar carnet legitimare

Semnatura sportiv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Presedinte/Director
Manager
Nume/prenume
Nume/prenume
…........................................
….....................................................
(semnatura si stampila)
(semnatura)
* Nota – Semnatura certifica faptul ca sportivii au completat si semnat Chestionarul cardiac in prezenta
Presedintelui/Directorului
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Anexa 10
TABEL CENTRALIZATOR ( CALENDAR ) AL CONTRACTELOR INCHEIATE DE JUCATORI
CU CLUBUL …..............................................................
Nr.
Crt.

Nume si prenume sportiv

Numar Contract

Data semnarii si
inregistrarii la club

Data expirarii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Presedinte/Director
Nume/prenume
...........................................
(semnatura si stampila)

Manager
Nume/prenume
........................................................
(semnatura)

48

Anexa 11

PROCES VERBAL

Oficialul clubului……………………………..confirm ca am primit si am luat la
cunostinta de prevederile manualului competitiei SuperLigii CEC Bank, editia
2019/2020.

Nume Prenume…………………………………….
Functia in cadrul clubului………………………….
Data………………………………………………...
Semnatura………………………………………….
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