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SPORT OLIMPIC DIN 1900

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
(1) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Central al Oficialilor de Cursă este
întocmit în conformitate cu prevederile documentelor constitutive ale FRY şi cu prevederile
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a FRY şi va fi supus aprobării Consiliului Federal.
(2) Colegiul Central al Oficialilor de cursă este organ consultativ, specializat pe domeniul managementului,
conducerii şi judecării curselor de yachting şi pe formarea, licenţierea şi/sau relicenţierea oficialilor de
cursă, care sprijină activitatea Consiliului Federal, în conformitate cu Statutul Federaţiei Române de
Yachting, Act Adiţional nr. 1 la acesta şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare FRY.
Art. 2
(1) Colegiul Central al Oficialilor de Cursă funcţionează în conformitate cu prezentul regulament de organizare
şi funcţionare, dispoziţiilor legale în materie, precum şi în conformitate cu regulamentele World Sailing,
EUROSAF şi alte organisme internaţionale la care Federaţia Română de Yachting este afiliată.
(2) Durata de funcţionare a Colegiului Central al Oficialilor de Cursă este perioada între două Adunări Generale
de Alegeri.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE COLEGIULUI CENTRAL AL
OFICIALILOR DE CURSĂ

Art. 3
(1) Scopul Colegiului Central al Oficialilor de Cursă ȋl constituie atât formarea, perfecţionarea, licenţierea
şi/sau relicenţierea oficialilor de cursă naţionali cât şi sprijinirea celor interesaţi pentru obţinerea statutului
de oficiali de cursă internaţionali.
(2) În acest sens, principalele obiective ale colegiului central al oficialilor de cursă sunt:
a) Organizarea de clinici şi seminarii pentru pregătirea iniţială şi perfecţionarea continuă a oficialilor de
cursă naţionali fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate,
sex sau vârstă;
b) Pregătirea oficialilor de cursă pentru a reprezenta şi apăra interesele yachtingului ȋn general şi ȋn mod
particular al celui românesc pe plan intern şi internaţional;
c) Prevenirea şi/sau sancţionarea încălcării Statutului, regulamentelor şi normelor FRY, precum şi ale
organismelor internaţionale la care Federaţia Română de Yachting este afiliată;
d) Protejarea activităţii de yachting de orice fel de abuzuri.
(3) În vederea realizării obiectivelor sale, colegiul central al oficialilor de cursă exercită următoarele atribuţii
principale:
a) Updatează prezentul regulament de organizare şi funcţionare a colegiului, dacă este cazul, după fiecare
reorganizare a colegiului după adunarea generală de alegeri a Federaţiei Române de Yachting şi/sau
după apariţia unei noi ediţii a Regulilor de Cursă pentru Veliere şi îl supune aprobării consiliului federal.
b) Propune Consiliului Federal şi/sau Consiliului Executiv, componenţa nominală a eventualelor comitete
de apel (apeluri sportive, depuse în conformitate cu Regulile de Cursă pentru Veliere, ȋmpotriva
eventualelor decizii ale comitetelor de protest sau juriilor de la competiţiile de yachting). Comitetul de
apel va fi compus din 3 sau 5 membri din care jumătate plus unu vor fi cel puţin Oficiali de Cursă
Naţionali.
c) Pregăteşte testele grilă pentru examenele pentru obţinerea statutului de oficial de cursă naţional;
d) Organizează minim două seminarii pe an terminate cu sesiuni de examen pentru oficiali de cursă;
e) Organizează şi păstrează la zi baza de date a oficialilor de cursă din România;
f) Are drept de procurare (achiziţionare), folosire, transport, manipulare a oricărui fel de echipament
specific, aparatură specifică, aparatură electronică de calcul şi urmărire şi alte instalaţii specific necesare
managementului curselor de yachting, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
g) Primeşte şi ţine evidenţa strictă a rapoartelor de regată trimise, după fiecare competiţie, de către Ofiţerii
de Cursă Naţionali, Judecătorii Naţionali, Umpire Naţionali sau Măsurători naţionali. Formularele de
raport de regată vor putea fi descărcate de site–ul oficial al Federaţiei Române de Yachting
(www.fry.ro).

CAPITOLUL III

FORMAREA COLEGIULUI CENTRAL PENTRU OFICIALI DE CURSĂ

Art. 4
(1) Potrivit prevederilor Statutului Federaţiei Române de Yachting şi a Actului Adiţional nr 1 la acesta Art. 53
(2), în prima şedinţă de consiliu federal de după alegeri, vicepreşedintele FRY care răspunde de colegiul
central al oficialilor de cursă propune preşedintele colegiului, persoana respectivă trebuie să aibă cel puţin
calificarea de oficial de cursă national, şi îl supune aprobării consiliului federal.
(2) În următoarea şedinţă de consiliu federal de după nominalizare, preşedintele colegiului propune spre
aprobare consiliului federal componenţa numerică (1-3 persoane) şi nominală a colegiului precum şi
eventualele modificări ale regulametului de organizare şi funcţionare al colegiului. Persoanele propuse a
face parte din colegiul central al oficialilor de cursă trebuie să aibă cel puţin calificarea de oficial de cursă
national.
(3) La adunarea generală de alegeri a Federaţiei Române de Yachting, deodată cu dizolvarea consiliului federal
se dizolvă şi colegiul central al oficialilor de cursă, acesta urmând să fie format din nou în conformitate cu
capitolul III, art. 4, pct (1) şi (2) din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

LICENŢIEREA ŞI/SAU RELICENŢIEREA OFICIALILOR DE CURSĂ

Art. 5

Calitatea de oficial de cursă naţional poate fi obţinută de orice cetăţean al României, care îndeplineşte
următoarele condiţii:
(1) să aibă minimum 18 ani ȋmpliniţi;
(2) să se bucure de exercitarea drepturilor civile şi publice;
(3) să fie apt din punct de vedere medical;
(4) să fi absolvit cursurile liceale;
(5) sa nu fi suferit condamnari penale;
(6) sa nu se afle in perioada unei sanctiuni disciplinare hotarate de FRY.

Art. 6

Prin Oficiali de cursă se ȋnţeleg:
(1) Ofiţeri de cursă naţionali şi/sau internaţionali,
(2) Judecători naţionali şi/sau internaţionali,
(3) Umpire naţionali şi/sau internaţionali,
(4) Măsurători naţionali şi/sau internaţionali. Aceasta calitate poate fi atribuita si cu limitare pe plan national
la o anumită clasă.

Art. 7

Oficialii de cursă internaţionali se licenţiază şi/sau relicenţiază în conformitate cu regulamentele federaţiei
internaţionale.

Art. 8

După participarea la un seminar sau clinică pentru oficiali de cursă şi cu condiţia trecerii testului aferent (testul
este valabil patru ani) şi achitarea taxei de participare aferente, cat si a taxei anuale pentru anul in curs, persoana
care solicită să devină Oficial de Cursă Naţional poate depune, pe tot parcursul anului, formularul de aplicaţie
prin email la officials@fry.ro.

Art. 9

Mandatul Oficialilor de Cursă Naţionali este valabil din momentul acceptarii aplicatiei plus o perioadă de patru
ani începând cu 01 ianuarie anul următor anului depunerii aplicaţiei. În ultimul an de mandat, oficialii care doresc
să continue activitatea trebuie să depună, până cel mai târziu 01 octombrie, formularul de reaplicaţie prin email
la officials@fry.ro trebuie să aibă achitată taxă anuală pentru fiecare an al mandatului care se încheie. Oficialii
de Cursă Naţionali care nu depun în termen form ularul de reaplicaţie sau a căror reaplicaţie a fost respinsă şi
care după aceea doresc să activeze din nou vor putea să redevină oficiali de cursă naţionali cu respectarea
prevederilor art. 8 din prezentul regulament.

Art. 10 Colegiul central al Oficialilor de Cursă:
(1) Primeşte şi verifică, in termen de 14 zile, validitatea datelor ȋnscrise ȋn formularele de aplicaţie sau
reaplicaţie pentru a deveni sau a continua să fie Oficial de Cursă Naţional. Formularele de aplicaţie sau
reaplicaţie vor putea fi descărcate de pe site-ul oficial FRY.
(i) Dacă datele din formular nu sunt valide, ea va fi retrimisă aplicantului, cu menţiunea “Respins”
menţionându-se motivele.
(ii) Dacă datele din formular sunt valide, persoana va fi înscrisă pe lista Oficialilor de Cursă Naţionali
care va fi ȋnaintată Consiliului Federal FRY pentru validare.

(2) Sprijină şi ȋndrumă activitatea Colegiilor Judeţene şi/sau Municipale ale Oficialilor de cursă;
(3) Nominalizează şi propune spre validare Consiliului Federal FRY, oficialii romani care vor participa la
campionatele balcanice, desemnaţi ȋn conformitate cu Manualul de organizare al campionatelor balcanice
de yachting.

CAPITOLUL V

CONDUITA ŞI COMPETENŢA OFICIALILOR DE CURSĂ NAŢIONALI

Art. 11 Cod de conduita. Oficialul de cursa trebuie:
(1) sa mențina un nivel ridicat de înțelegere și aplicare a regulilor de cursa, cazurilor, procedurilor și politicilor
World Sailing;
(2) sa se asigure că fiecare decizie se bazează pe regulile și principiile echității si obiectivitatii cu atentie si fara
prejudecati;
(3) sa asigure confidențialitatea deliberărilor comitetului de protest în timpul și dupa regata;
(4) sa fie politicos, deschis la minte și răbdător cu colegii, concurenții, oficialii de cursa, organizatorii, antrenorii
si persoanelor suport;
(5) să respecte diferențele culturale ale colegilor, concurenților, oficialilor de cursa, antrenorilor, persoanelor
suport și organizatorilor;
(6) sa declare orice conflict de interese înainte de a accepta un loc intr-un comitet de protest si ulterior sa declare
orice schimbare de circumstanță care ar putea sa devina un nou conflict de interese. (consultati World Sailing
Regulation – Conflict of Interest);
(7) să fie punctual și să poarte îmbrăcăminte adecvată pe apă și pe mal;
(8) să se abțină de la fumat în sala comitetului de protest, în alte clădiri și zone unde fumatul este interzis și în
timpul judecății pe apă;
(9) să se abțină de la consumul de alcool înainte sau în timpul unei audieri și cat timp este pe apa. Sa nu se afle
in stare de ebrietate în timpul unui eveniment.
Art. 12 Colegiul central al oficialilor de cursă trebuie să ia ȋn considerare orice raport privitor la coduita şi/sau
competenţa oficialilor de cursă naţionali, folosind următoarea procedură:
(1) La primirea unui raport pozitiv referitor la conduita şi/sau competenţa unui oficial de cursă naţional, acesta
trebuie informat despre conţinutul raportului.
(2) Primirea oricărui alt raport referitor la conduita şi/sau competenţa unui oficial de cursă naţional va fi luat
ȋn considerare de către preşedintele colegiului central al oficialilor de cursă care, dacă va considera că sunt
necesare măsuri ulterioare, ȋl va ȋncadra ȋn una dintre patru categorii numite: raport nesemnificativ, raport
minor, raport major sau raport urgent şi serios după cum urmează:
i. rapoarte nesemnificative – rapoarte care nu sunt considerate semnificative relativ la conduita şi/sau
competenţa oficialului de cursă naţional ȋn discuţie.
ii. rapoarte minore – rapoarte care au relevanţă despre conduita şi/sau competenţa oficialului de cursă
naţional şi care trebuie comunicate acestuia pentru a ȋl ajuta să ȋşi ȋmbunătăţească tehnica, dar care
nu sunt suficient de serioase pentru a impune o avertizare sau sancţiune.
iii. rapoarte majore – rapoarte care dezvăluie o conduită neadecvată şi/sau o lipsă de competenţă
suficient de serioase pentru a declanşa o investigaţie oficială şi posibile sancţiuni. Investigaţia
oficială poate include o serie de rapoarte minore comentând o aceeaşi problemă sau alte probleme
similare. Un raport va fi categorisit ca fiind major dacă descrie un nivel al conduitei şi/sau
competenţei care se situează ȋn mod clar sub nivelul cerut pentru numirea ca oficial de cursă naţional.
iv. rapoarte urgente şi serioase – rapoarte care dezvăluie o conduită neadecvată şi/sau o lipsă de
competenţă atât de serioase ȋncât este potrivit a lua ȋn considerare o suspendare imediată a oficialului
de cursă naţional şi posibile sancţiuni ulterioare.
(3) Rapoartele vor fi categorisite ca nesemnificative, ȋn afară de cazul ȋn care sunt ȋn scris, ȋn termen de nu mai
târziu de zece zile de la incidentul descris, şi sunt făcute de către: un observator sau un delegat tehnic al
FRY, un oficial de cursă, un concurent sau un membru autorizat al autorităţii organizatoare şi/sau al unei
asociaţii naţionale de clasă.
(4) Dacă un raport va fi categorisit ca nesemnificativ, nu va luată nici o măsură ulterioară.
(5) Când un raport va fi categorisit ca minor, el trebuie ȋnregistrat de colegiului central al oficialilor de cursă.
Într-un interval de maxim şase luni, colegiul central al oficialilor de cursă trebuie să trimită oficialului de
cursă respective copii sau rezumatele unor asemenea rapoarte fără a dezvălui sursele. Scopul unei
asememnea măsuri este ȋn principal de a ajuta oficialul să progreseze. Preşedintele colegiului central al
oficialilor de cursă poate cere oficialului de cursă respective să ia măsurile necesare pentru a-şi ȋmbunătăţi
activitatea. Dacă oficialul de cursă solicită aceasta, colegiului central al oficialilor de cursă ȋl va sprijini cu
sfaturi şi asistenţă.
(6) Când un raport este categorisit ca major sau ca urgent şi serios, colegiului central al oficialilor de cursă va
lua măsuri oficiale.
(7) Când trebuie să fie luată o măsură oficială, preşedintele colegiului central al oficialilor de cursă va numi o
comisie compusă din trei persoane pentru a investiga raportul. Comisia va include doi membri care sunt

oficiali de cursă naţionali şi un al treilea membru care poate fi membru al consiliului federal al FRY sau
membru al altor comisii şi/sau colegii ale FRY.
(8) Comisia trebuie să investigheze raportul şi să recomande preşedintelui colegiului central al oficialilor de
cursă fie că nu trebuie luată nici o măsură viitoare sau că trebuie impusă o sancţiune sau că problema trebuie
ȋnaintată consiliului federal al FRY. Oficialul de cursă naţional ȋn discuţie trebuie să fie informat iniţial
despre investigaţie şi rapoartele sau plângerile respective ȋi vor fi puse la dispoziţie ȋmpreună cu toate
documentele relevante. El este ȋndreptătit să răspundă la afirmaţiile din raport fie ȋn scris fie ȋn faţa comisiei,
după dorinţă. Dacă sunt recomandate sancţiuni, ele trebuie să fie specificate. Preşedintele colegiului central
al oficialilor de cursă trebuie să confirme recomandarea sau să decidă că sancţiunea care trebuie impusă
trebuie să fie mai mică decât cea recomandată. După luarea deciziei, preşedintele colegiului central al
oficialilor de cursă trebuie să informeze despre aceasta consiliul federal al FRY.
(9) Comisia poate recomanda o sancţiune corespunzătoare, de exemplu:
i. că trebuie dat un avertisment oficial;
ii. că trebuie dată o mustrare oficială;
iii. că oficialul de cursă national respectiv nu trebuie să fie numit sau nu trebuie să ȋi fie aprobată
numirea pentru concursuri de un anumit grad şi tip pe o anumită perioadă;
iv. că oficialul de cursă national respectiv va fi supervizat atunci când participă la un concurs;
v. că oficialul de cursă national respectiv trebuie să participe la un seminar şi să repete testul ȋnainte să
poată participa la un alt concurs;
vi. că oficialului de cursă national respectiv ȋi va fi suspendată numirea pe o perioadă de maximum un
an;
vii. că numirea sa ca oficial de cursă national va fi anulată.
(10) Dacă recomadarea comisiei este că numirea să fie anulată, problema va fi ȋnaintată consiliului federal al
FRY care trebuie să fie singurul organism care are autoritatea de a anula numirea şi care trebuie să trateze
recomandarea ca fiind consultativă.
Art. 13 Oficialul de cursă naţional respectiv poate face apel ȋmpotriva oricărei sancţiuni impuse, adresând apelul
Comisiei de Apel-Litigii FRY.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 14 Colegiul central al oficialilor de cursă se întruneşte fizic sau online de câte ori este necesar iar deciziile acestuia
se pot lua cu majoritate simplă de minim două voturi.
Art. 15 Orice situaţie neprevăzută ȋn prezentul regulament, va fi analizată şi hotărâtă de colegiul central al oficialilor de
cursă.

