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COMISIA DE COMPETIŢII, CLASIFICĂRI, LEGITIMĂRI ŞI TRANSFERĂRI 

Regulament de Organizare şi Funcţionare (2013) 
(actualizat 7 februarie 2022) 

 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

Art.1. Comisia de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări este constituită şi functionează în 

conformitate cu prevederile art. 68, din Statutul Federatiei Române de Culturism şi Fitness.  

Art.2. Comisia de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări este structura specializată a 

Federaţiei Române de Culturism şi Fitness care asigură desfăşurarea în bune condiţii a întregului sistem 

competitional intern si international, propune spre aprobare Biroului Federal transferurile şi normele 

de clasificare sportivă. 

Art.3. Comisia de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări are ca sarcină principală elaborarea 

regulamentelor de desfăşurare a competiţiilor la nivel naţional și international sub îndrumarea IFBB. 

Art.4. Activitatea Comisiei de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări este coordonată de 

Președintele Comisiei, fiind subordonată Biroului Federal. 

Art.5. Comisia de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări îşi elaborează propriul regulament 

de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal. 

 

Capitolul II 

Structura Comisiei de competiţii 

Art.6. Comisia de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări se compune din: 

Preşedinte și patru (4) membrii. 

Art.7. Numirea în funcţie a preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Competiţii,Clasificări,Legitimări 

şi Transferări se efectuează în conformitate cu prevederile cap. 3 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Federatiei Române de Culturism şi Fitness, astfel: 

 Preşedintele comisiei este ales de către Biroul Federal; 

 Membrii comisiei sunt aleşi de către Preşedintele Comisiei şi validaţi de Biroul Federal; 
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Capitolul III 

Atribuţiile Comisiei de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări 

Art.8. Comisia de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări are următoarele atribuţii: 

 legitimează sportivii şi ţine evidenţa acestora şi a cluburilor afiliate într-un Registru unic pe 

suport electronic, aflat la sediul F.R.C.F.; 

 acordă sportivilor vizele anuale de participare la competiţii în schimbul taxei hotărâte de Biroul 

Federal şi aprobate de Adunarea Generală; 

 Supune aprobării Biroului Federal cererile de transfer ale sportivilor; 

 Elaborează regulamentele de desfăşurare a competiţiilor naționale și internaționale în România 

şi supraveghează ca acestea să se desfăşoare în bune condiţii respectând statutul F.R.C.F.; 

 Aduce modificări sistemului competiţional,dacă este necesar, acestea trebuind să fie aprobate 

în prealabil de Biroul Federal şi ulterior să fie aduse la cunoştiinţa Adunării Generale; 

 Veghează la competiţii asupra regulilor de conduită bazate pe sportivitate şi spirit de fair-

play,acestea fiind esenţiale pentru comportamentul civilizat al sportivilor, instructorilor, 

antrenorilor, conducătorilor de club şi spectatorilor; 

 Verifică şi aprobă locurile de desfăşurare a competiţiilor şi instalaţiile necesare desfăşurării   

 Propune Biroului Federal aprobarea Contractelor de organizare a competiţiilor între F.R.C.F. şi 

organizatorul local; 

 Supune aprobării Biroului Federal acordarea clasificărilor sportive în conformitate cu hotărârile 

Ministerului Tineretului si Sportului; 

 Omologhează/certifică materialele şi echipamentele (aparate cu greutate 

reglabilă,bare,discuri,gantere), folosite în sălile de fitness, ca fiind corespunzătoare pentru 

antrenamentele de performanță şi eliberează avize de funcţionare sălilor de antrenament pentru 

culturism şi fitness, contra taxelor hotărâte de Biroul Federal; 

 În colaborare cu Președintele Comisiei de Arbitri întocmește și propune spre aprobarea Biroului 

Federal programul de desfășurare a evenimentelor sportive din calendarul anul al FRCF, ce 

trebuie să cuprindă următoarele:  

a. perioada de înscriere a sportivilor; 

b. orar propus de organizare a zilei de concurs (oră începere, pauză tehnică, etc); 

c. categoriile de concurs/ zi competițională; 

d. program seminarii pregătire arbitrii/ posing sportivi/ ANAD, etc.  

 verifică funcționalitatea tabletelor utilizate pentru jurizarea categoriilor de concurs.  

Capitolul IV 

Competiţiile 

Competiţiile interne 

Art.9. Activitatea competiţională a FRCF se desfăşoară cu respectarea strictă a Regulamentului de 

Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transfe rări aprobat de Biroul Federal şi Adunarea Generală. 
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Art.10. Competiţiile organizate de către FRCF au ca scop desemnarea celor mai valoroşi sportivi din 

acel an competitional, fiind o formă de promovare a acestora.  

Desfăşurarea competiţiilor din punct de vedere tehnic pentru fiecare disciplină în parte se face în 

conformitate cu regulamentele FRCF si I.F.B.B.  

Art.11. Anul competiţional reprezintă perioada de timp în care se pot organiza şi desfăşura competiţiile 

pentru copii, cadeti, juniori, seniori şi masters şi este cuprins între 10 ianuarie şi 20 decembrie pentru 

anul în curs. 

Art.12. Calendarul competiţional intern se va armoniza cu cel international IFBB. 

Art.13. Competiţiile interne cuprind: 

1. Competiţiile de zonă, ca etapă de calificare pentru Campionatele Naţionale. 

La aceste competiţii, sportivii clasaţi pe locurile I-VI sunt calificaţi la finalele Campionatelor 

Naţionale. Sportivii necalificaţi sau cei care nu sau prezentat la aceste competiţii din diverse motive 

cum ar fi, cele medicale sau datorită imposibilităţii efectuării deplasării (serviciu, stagiu militar, 

examene etc.) dovedind cu acte acest lucru, vor putea participa la final ele Campionatelor Naţionale 

dacă, plătesc o taxă de participare. Taxa va fi aprobată de Biroul Federal și publicată pe www.frcf.ro  

Sportivii care provin din zonele în care nu s-au organizat competiţii de calificare pot participa la 

finalele Campionatelor Naţionale fără a plăti taxă de penalizare. 

La aceste etape de zonă, cluburile îşi pot înscrie sportivii şi în altă zonă geografică decât aceea din 

care fac parte dacă: 

 din motive bine întemeiate nu au putut face deplasarea la acestea; 

 în zona geografică din care fac parte, nu s-a organizat etapa de calificare. 

     2. Campionatele Naţionale pentru copii, cadeti, juniori, junioare, seniori, senioare şi masters; 

     3. Cupa României; 

     4. Cupa Federaţiei; 

     5. Competiţii private (cupe, memoriale); 

Art.14. La competiţiile interne se pot înscrie doar sportivii legitimaţi la cluburile sportive afiliate la 

F.R.C.F. 

Cetăţenii străini cu rezidenţă în România pot concura în sistemul competiţional intern al F.R.C.F. fără 

drept de a reprezenta România în competiţiile internaţionale. 

Art.15. Participarea la o competiţie se poate face doar dacă toate taxele au fost plătite către F.R.C.F. 

până la începerea înregistrării pentru competiţia în curs. 

Art.16. Categoriile de concurs sunt prezentate pe website-ul ofcial www.frcf.ro , în conformitate cu 

cele aprobate și prezentate pe  www.ifbb.com . 

http://www.frcf.ro/
http://www.frcf.ro/
http://www.ifbb.com/
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Capitolul V 

Organizarea competiţiilor 

Art.17. Autoritatea privind organizarea competiţiilor interne revine Comisiei de Competiţii, 

Clasificări, Legitimări şi Transferări din cadrul F.R.C.F . 

Art.18. Pentru a asigura popularizarea disciplinelor de concurs pe întreg teritoriul României, F.R.C.F. 

prin Comisia de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări poate hotărâ desfăşurarea 

competiţiilor în localităţi şi zone diferite ale ţării. 

Art.19. Cluburile sportive afiliate la F.R.C.F. care doresc să organizeze Etape zonale de calificări, 

Campionate Naţionale, Cupa României sau Cupa Federaţiei vor trimite pe adresa F.R.C.F. prin e-mail 

sau poştă cu confirmare de primire o scrisoare de intenţie care va fi înregistrată de Secretarul general 

al FRCF. 

Toate scrisorile de intenţie se vor pune la dispoziţia Comisiei de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi 

Transferări, pentru analiză. 

Art.20. În procesul de analiză se va ţine cont de condiţiile de organizare, sistem de premiere, cazare, 

masă, infrastructură, transport.  

Decizia Comisiei de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări privind organizarea competiţiilor 

va fi supusă aprobării Biroului Federal. 

Art.21.  Organizarea competiţiilor se va face printr-un parteneriat între F.R.C.F. şi clubul sportiv care 

câştigădreptul de organizare. 

Art.22. Clubul sportiv care câştigă dreptul de organizare a oricărei competiţii enumerate la art.13 va 

avea statutul de „Organizator local” şi va fi partenerul F.R.C.F. la organizarea respectivei competiţii. 

Art.23. Drepturile şi obligaţiile F.R.C.F. şi ale „Organizatorului local” se vor stipula într-un contract 

cadru care se va încheia între părţi după desemnarea partenerului de organizare de către Biroul Federal. 

„Anexa 2”care prevede un minimum de condiţii organizatorice ce trebuie îndeplinit de către 

„Organizatorul local” este parte integrantă a acestui contract. 

Art.24. Cu cel puţin 30 zile înaintea desfăşurării competiţiei, Comisia de Competiţii, Clasificări, 

Legitimări şi Transferări va publica pe site-ul www.frcf.ro Regulamentul/ Programul de desfăşurare a 

competiţiei și formularul de înscriere on-line a sportivilor, pe care cluburile afiliate îl vor putea folosi 

în termenul deînscriere anunțat.  

Modificarea înscrierilor sportivilor se va putea face la locul desfăşurării competiţiei, înainte de 

începerea înregistrării şi cântarului oficial, dar pentru o mai mare eficiență a organizării evenimentului 

sportive recomandăm o mai mare atenție la înscrierea oficială on-line cu toate datele cerute de FRCF.  

Față de înscrierea on-line, transmisa la FRCF, sportivii se pot inscrie la altă categorie, de greutate, 

decât cea initială, dacă nu se încadrează în categoria menționată în formularul.  

http://www.frcf.ro/
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Dacă sportivii doresc să mai participe la încă o categorie de concurs, în aceeași clasă de categorii, va 

achita o taxa stabilită de Biroul Federal. 

De asemenea, sportivii care nu au solicitat cluburior unde sunt legitimați să-i înscrie on-line, în timpul 

regulamentar, se pot inscrie la fața locului, achitând o taxă de penalitate, stabilită de Biroul Federal, cu 

acordul clubului. 

Art.25. Cluburile sportive afiliate la F.R.C.F. care doresc să organizeze competiţii private au obligaţia 

să solicite Comisiei de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări înscrierea acestora în 

calendarul competitional intern. În acest sens clubul sportiv va înainta o cerere adresată Secretarului 

General al F.R.C.F. în care va include toate informaţiile necesare desfăşurării competiţiei cum ar fi: 

denumire, data, ora, locul de sfăşurării, categoriile de concurs, premiile oferite, posibilităţile de cazare 

masă şi transport. Cererea va fi trimisă prin email sau poştă cu confirmare de primire.  

După înregistrarea cererii, Secretarul General va informa Preşedintele Comisiei de Competiţii, 

Clasificări, Legitimări şi Transferări cu privire la aceasta si va pune la dispoziţia comisiei o copie a 

cererii mai sus menţionate. 

Art.26. Cluburile sportive organizatoare ale unor competiţii private vor avea statut de „Organizator 

Principal” pentru acestea. Şi în acest caz se va face un contract între cluburile sportive organizatoare 

de competiţii private şi F.R.C.F. sub a cărei siglă se desfăşoară competiţiile de pe teritoriul României. 

Structurile sportive si alti organizatori nu au dreptul de a organiza competitii profesioniste fără acordul 

scris al FRCF si al IFBB. 

Art.27. F.R.C.F. nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele pierderi financiare suferite de 

organizatori. 

 

Capitolul VI 

Cântărirea, măsurarea şi înregistrarea sportivilor 

Înscrierea de participare a sportivilor se face de către club, prin formularul on-line, fară de care nu se 

poate participa la respectiva competiție. 

Art.28. Organizatorii aşa cum sunt ei denumiţi la art.22 şi art.26 vor pune la dispoziţie o încăpere 

adecvată, dotată cu mobilier -mese si scaune- pentru comisia care va efectua înregistrarea sportivilor, 

cântar şi taliometru, pentru cântărirea, şi măsurarea sportivilor participanţi. 

În ante-cameră sau într-o încăpere alăturată se va pune la dispoziţie un cântar de rezervă pe care 

sportivii îşi pot verifica greutatea înainte de deschiderea cântarului oficial. 

Art.29. Procedurile de cântărire, măsurare şi înregistrare vor fi organizate în ziua anterioară începerii 

evenimentului sportiv / cu cel puţin 4 ore înainte de startul oficial al competiţiei. 

Art.30. Comisia care va oficia cântărirea, măsurarea şi înregistrarea sportivilor va fi numită de 

Preşedintele Comisiei de Arbitri şi va avea în componenţă cel puţin cinci (5) membrii, arbitrii calificaţi. 
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Art.31. Ordinea de desfăşurare a cântăririi, măsurării şi înregistrării sportivilor se hotărăşte de Comisie 

în conformitate cu regulamentul FRCF (I.F.B.B.). 

Art.32. Timpul aproximativ alocat proceselor de cântărire, măsurare şi înregistrare este: 

 2 ore pentru competiţiile municipale, zonale, cupe şi  

 7 - 8 ore pentru finala Campionatelor Naţionale.  

Ora de începere a cântăririi, măsurării şi înregistrării se va publica în Regulamentul/Programul de 

desfăşurare a competiţiei. 

Art.33. Este obligaţia conducătorilor de delegaţii, a antrenorilor iar în lipsa acestora a sportivilor de a 

fi la timp la cântărire, măsurare şi înregistrare.  

Orice întârziere peste termenul alocat va duce la imposibilitatea efectuării cântăririi, măsurării şi 

înregistrării ceea ce va duce automat la excluderea din competiţie a sportivilor în cauză. 

Art.34. Sportivii care se prezintă la cântar cu o greutate mai mare au la dispoziţie treizeci (30) de 

minute pentru a obţine greutatea de înscriere în categorie. În cazul în care ei nu reuşesc acest lucru vor 

fi înscrişi în categoria următoare. În cazul în care ei nu se întorc în cele treizeci (30) de minute 

regulamentare vor fi excluşi din competiţie. 

Art.35. Obligatoriu, sportivii vor fi însoţiţi la cântărire, măsurare, înregistrare de antrenor sau de şeful 

de delegaţie al clubului. 

Art.36. Sportivii se vor prezenta la cântărire şi măsurare în ţinuta de concurs, în conformitate cu 

regulamentul FRCF (I.F.B.B.)/ regulile de concurs prezentate pe www.frcf.ro  

Art.37. Sportivii au obligaţia să deţină şi să prezinte Comisiei următoarele documente: 

 Declaraţia pe proprie răspundere că nu au folosit substanţe interzise; 

 Sportivii juniori, legitimaţia de sportiv vizată de F.R.C.F., viza medicală la zi şi cartea de 

identitate; 

 Sportivii seniori, legitimaţia de sportiv vizată de F.R.C.F. şi cu viza medicală la zi; 

 Sportivii de la categoria masters, legitimaţia de sportiv vizată de F.R.C.F., viza medicală 

(acordată de un medic sportiv, conform cerințelor Ministerului Tineretului și Sportului) la 

zi şi cartea de identitate; 

La înscriere sportivii vor preda Comisiei,la cererea ei, memory stick-ul/cardul/CD-ul cu melodia/ 

montajul audio pentru finală în format MP3.  

Art.38. La înscriere oficială în competiții, evaluarea sportivilor se va efectua în conformitate cu 

regulamentul pentru fiecare categorie de concurs în parte, regulament creat și aprobat de Federația 

Internațională de Culturism și Fitness (I.F.B.B.) și care este parte integrantă din Regulamentul F.R.C.F. 

al Comisiei Centrale a Arbitrilor.  

http://www.frcf.ro/
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În baza acestuia, Comisia Centrală a Arbitrilor se poate sesiza și poate interzice participarea unui 

sportiv la orice competiție națională organizată sub egida Federației Române de Culturism și Fitness, 

dacă:  

- forma sportivă a sportivului este una care poate aduce prejudicii de imagine atât disciplinei 

la care concurează cât și Federației Române de Culturism și Fitness; 

- nu respectă prezentul regulament, are un comportament neadecvat care aduce atingere eticii 

sportive și spiritului de fairplay; 

- Sportivul nu respectă obligaţiile menționate la Art.36 şi Art.37. 

Staţia anti-doping 

Art.39. Organizatorii aşa cum sunt ei denumiţi la art.22 şi art.26 au obligaţia să amenajeze staţia anti-

doping.  

Ei vor asigura o încăpere pentru agenţii recoltatori din partea A.N.A.D. şi accesul sportivilor la cabinele 

de W.C. precum si sursa de apă îmbuteliată la sticle de 0,5 l. 

Capitolul VII 

Drepturi 

Art.40. Drepturile asupra Etapelor de zonă, Campionate Naţionale, Cupa României, Cupa Federaţiei 

revin în totalitate F.R.C.F. 

Art.41. În cazul competiţiilor private drepturile fiecărui organizator vor fi stipulate în contractul ce se 

va derula între părţi. 

Art.42. F.R.C.F. deţine drepturile exclusive de negociere a tuturor contractelor cu televiziunea şi/sau 

a drepturilor video pentru orice competiţie din calendarul intern, organizată cu aprobarea F.R.C.F. . 

Art.43. F.R.C.F. poate mandata organizatorii aşa cum sunt ei definiţi la art.22 şi 26 pentru a angaja 

negocieri cu presa locală şi posturile de televiziune locale.  

Organizatorii sunt obligaţi să informeze Secretarul General asupra stadiului şi rezultatului final al 

acestora. 

Art.44. Înscriindu-se într-o competiţie aprobată de F.R.C.F. sportivii sunt de acord să fie fotografiaţi, 

filmaţi sau înregistraţi prin mijloace electronice sau video, imaginea lor urmând a fi folosită de F.R.C.F. 

pentru promovarea culturismului şi fitness-ului. 

Capitolul VIII 

Acreditările de presă 

Art.45. F.R.C.F. îşi rezervă dreptul de a controla acreditările de presă la toate competiţiile aprobate 

atât pentru televiziune, radio sau presa scrisă, cât şi pentru fotografi sau alte persoane din mass-media. 
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Art.46. Acreditările de presă se vor emite de Comisia de Presă, Relaţii cu Publicul, Mass-Media. Pe 

parcursul competiţiilor această comisie va fi în contact permanent cu reprezentanţii mass-media veniţi 

la eveniment. 

Art.47. Organizatorii vor rezerva locuri speciale reprezentanţilor mass-media care se vor acredită la 

competiţiile F.R.C.F.. 

Capitolul IX 

Competiţiile internaţionale 

Art.48. Competiţiile internaţionale se desfăşoară în conformitate cu statutul I.F.B.B. 

Art.49. Competiţiile internaţionale cuprind concursurile pentru copii, juniori, junioare, seniori, 

senioare şi masters după cum urmează: 

 Campionate Balcanice 

 Campionate Europene 

 Campionate Mondiale 

 Cupa Mondială 

 Cupa Europeană 

 Competiţii private 

Organizarea acestor competiţii de către F.R.C.F. se poate face doar cu acordul I.F.B.B. şi al 

Ministerului Tineretului si Sportului (M.T.S). 

Capitolul X 

Normele de Clasificare Sportivă 

Art.50. Normele de clasificare sportivă sunt aprobate de Biroul Federal şi prevăzute în „Anexa 1” parte 

integrantă a prezentului regulament. 

Capitolul XI 

Dispoziţii Finale 

Art.51. Toate structurile sportive afiliate la F.R.C.F. şi sportivii legitimaţi ai acestora au obligaţia să 

respecte prezentul regulament. 

Art.52. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi 

sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.C.F.. 

Art.53. Regulamentul poate fi completat şi îmbunătăţit prin propuneri care vor fi analizate şi aprobate 

de Biroul Federal. 

Art.54. Revocarea din funcţie a membrilor comisiei se face astfel: 

 de către Biroul Federal pentru preşedintele comisiei la propunerea Secretarului General.  

 de către preşedintele comisiei cu aprobarea Biroului Federal pentru ceilalţi membrii ai comisiei. 



9/16 
 

 

Pentru toate cazurile de revocare este absolut necesar ca propunerea să fie însoţită de motivarea în scris 

a acestei decizii de către persoana care a formulat-o. 

Art.55. Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două dintre şedinţele fixate şi anunţate 

se sancţionează cu excluderea din comisie. 

Art.56. Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante supunând 

propunerile spre aprobare Biroului Federal. 

Art.57. Comisia îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat care începe la validarea în funcţie a 

Preşedintelui acesteia şi se încheie la data următoarei Adunări Generale de alegeri a F.R.C.F. . 

Art.58. Rezolvarea operativă a sarcinilor Comisiei de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări 

este asigurată de preşedintele acesteia. 

Art.59. Comisia de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări se întruneşte ori de câte ori este 

nevoie la solicitarea preşedintelui acesteia sau a Secretarului General al FRCF. 

Art.60. Şedinţele Comisiei de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări sunt statutare numai în 

prezenţa a cel puţin trei (3) din cei cinci (5) membrii ai acesteia. 

Art.61. Toate şedinţele Comisiei de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări vor fi consemnate 

în registrul de procese verbale al acesteia, iar Ordinea de zi a şedinţei va cuprinde: 

 Apelul celor convocaţi şi verificarea legalităţii şedinţei 

 Abordarea tematicii propuse 

 Discuţii 

Art.62. Cheltuielile determinate de participarea la şedinţele comisiei pot fi suportate de F.R.C.F.  

Art.63. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi analizată şi soluţionată de către Biroul 

Federal. 

 

Capitolul XII 

Art.64. Transferul sportivilor 

A. Singurul for competent în efectuarea transferurilor sportivilor este FRCF prin Comisia de 

Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări.  

Comisia primeşte cererile de transfer,le verifică legitimitatea şi propune aprobarea lor Biroului Federal. 

B. Transferul unui sportiv legitimat către o altă structură sportivă afiliată la FRCF se face cu respectarea 

prezentului regulament. Pentru efectuarea transferului sunt necesare următoarele: 

 Cererea de transfer adresată clubului la care este legitimate (până la soluţionarea cererii de 

transfer sportivul nu poate fi suspendat de club). În cazul existenţei unui contract civil între 
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părţi se vor respecta prevederile contractuale şi după aceea se va efectua transferul cerut de 

sportivul în cauză. 

 

 Plata taxei de transfer. 

Dosarul depus la FRCF în atenţia Comisiei de Competiţii Clasificări, Legitimări şi Transferări şi care 

trebuie să cuprindă: 

1. cererea de transfer a sportivului; 

2. acordul scris al clubului la care doreşte să se transfere ; 

3. acordul scris (dezlegarea) de la clubul sportiv de la care doreşte să plece; 

4. legitimaţia de sportiv; 

5. dovada plății taxei de transfer. 

C. Perioadele în care un sportiv poate solicita transferul sunt: 

a. 1-31 mai 

b. 1-30 noiembrie 

D. Se mai pot transfera în orice lună a anului cu dezlegare şi accept din partea cluburilor dacă clubul 

la care sportivii solicită transferul este nou înfiinţat şi primeşte C.I.S.-ul după perioadele de transfer 

prevăzute la art.64 lit.C; 

E. În afara celor două (2) perioade de transfer specificate la art.64 lit.C(a şi b) se pot face transferuri 

cu sau fară acordul scris al clubului de la care sportivul doreşte să plece în orice perioadă a anului în 

următoarele cazuri: 

a. Sportivii care provin de la cluburile care s-au desfiinţat,excluse, ori s-au retras din activitate; 

b. Sportivii care îşi înfiinţează propriile cluburi şi sunt în conducerea acestora, dovedind 

acestea, cu actele de constituire şi cu chitanţele care vor arăta că s-au plătit către FRCF toate taxele 

aferente (afilierea si participarea). 

c. Sportivii admişi în anul I universitar în altă localitate decât cea de domiciliu, dacă această 

formă de învăţământ are secţie de culturism/fitness sau dacă sportivii pot continua pregătirea la un alt 

club apropiat instituţiei de învăţământ; 

d. Sportivii care au absolvit forma de învăţământ şi părăsesc localitatea unde sunt legitimaţi ca 

sportivi; 

e. Sportivii care au intrerupt activitatea sportiva competiţionala, pe o perioadă de minimum doi 

(2) ani,socotită de la data ultimului concurs oficial la care a participat; 

f. La terminarea stagiului de juniorat de către sportivii legitimaţi la secţii de culturism/ fitness 

care funcţionează numai la nivel de sportivi juniori. 
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g. Sportivii proveniti de la cluburile desfiintate, excluse, cele care au pierdut statutul de afiliat 

sau retrase din activitate, dar care au rezultate internationale-respectiv locurile 1-3 la CB, CE Juniori, 

CE Seniori, se pot transfera la alt club fara achitarea taxei de transfer, daca nu exista un alt contract 

intre club si sportiv, în orice perioadă a anului ,dar cu acordul de accept al clubului la care se transfera. 

h. Dubla legitimare nu este permisă. 

F. Sportivul care depune în perioadele stabilite de FRCF două sau mai multe cereri de transfer va fi 

sancţionat de Comisia de Disciplină a F.R.C.F. 

G. Sportivii suspendaţi disciplinar sau suspendati de ANAD, nu sunt transferabili pe toată perioada de 

suspendare. 

H. FRCF este obligată să comunice în scris în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de 

transfer,rezultatul cererii de transfer depusă la FRCF. La efectuarea transferului se va înscrie atât în 

carnetul de legitimare a sportivului cât şi pe cererea de transfer articolul din prezentul regulament în 

baza căruia s-a efectuat transferul. 

I. Toate transferurile efectuate se vor taxa de către F.R.C.F.(mai putin art.E,lit.g) cu suma prevăzută în 

grila de transfer aprobată de Adunarea Generală.Suma va fi plătită de clubul care primeşte sportivul 

transferat. Taxa de transfer este parte integrantă a Regulamentului de Transferări si se regaseste la 

Cuantumul taxelor si vizelor aprobate de FRCF. 

În momentul în care sportivul se poate transfera la un club sportiv, acesta va concura din partea noului 

club. 

 

Capitolul XIII 

Art.65. Standardele locului de desfasurare a preevaluarii, semifinalelor si a finalelor. 

Dispozitii generale 

Toate competitiile aprobate de FRCF se vor desfasura, dupa posibilități, în locatii asemanatoare unui 

teatru/ case de cultura/ sala polivalenta cu o scena adecvată, instalatii de iluminare și sunet profesional 

si locuri pe scaune pentru spectatori. Organizatorul trebuie sa acorde o atentie deosebita urmatoarelor 

cerinte: 

1. Scena 

Evaluarea trebuie sa se desfasoare pe o scena cu o înaltime optimă de 80 de cm. Daca evenimentul se 

desfașoară intr-o locație fără sectoare de scaune în panta, tip amfiteatru,scena trebuie sa aiba o inaltime 

de maximum 1 metru. 

Daca scena este mai înaltă de un metru, locurile arbitrilor trebui de asemenea ridicate, pentru ca acestia 

sa aibă o bună vizibilitate a concurentilor. Pentru a permite prezenta simultană a sase concurenti, scena 

trebuie sa aibă cel putin 12 metri lungime, 6 metri latime si 80 de cm inaltime. Podiumul poate fi 

acoperit de un material simplu gri (mochetă), iar părțile laterale și cea frontală vor fi acoperite cu panză, 
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neagră/ banner prezentare a unui sponsor-partener al federației. Pe partea de fundal a podiumului, 

trebuie fixat bannerul competitiei. 

2. Fundalul 

Fundalul/bannerul scenei trebuie sa fie de o culoare decentă, nestridentă, de preferintă 

negru/bleumarin. Pe el trebuie afisata emblema FRCF si denumirea evenimentului, precum si logo-

urile sponsorilor și partenerilor oficiali ai federației, sau/ și ai organizatorului local, asa fel încat să nu 

distragă atenția arbitrilor sau a fotografilor.  

Afișul oficial al fiecărui eveniment sportiv organizat, precum și bannerul de scenă, sunt aprobate de 

către Biroul Federal. 

3. Sunetul 

Sistemul de sunet trebuie sa fie de o asemenea calitate incat muzica concurentilor sa fie reprodusă în 

cea mai bună manieră profesionistă.  

Prezentatorul competiției și șeful comisiei de arbitri trebuie să aibă puse la dispoziție microfoane 

funcționale, verificate înainte de începutul evenimentului. 

4. Instalația de iluminat 

Specificatiile de iluminare ale IFBB sunt: 1000W pe 30 cm² pentru podiumul de prezentare, suspendat 

în partea din față a scenei la un unghi de 45°; 500W pe 30 cm² de scena în partea din spate a scenei la 

un unghi de 65°; 500W pe metru pătrat de scena în partea din față și pe podiumul de prezentare la 

nivelul podelei. 

5. Amplasarea 

Organizatorul trebuie să se asigure ca toți arbitrii și spectatorii au o vizibilitate buna și completă a 

tuturor concurenților de pe scenă. Arbitrii și secretariatul comisiei de arbitri trebuie amplasați separat 

de spectatori.  

Fotografii și personalul din televiziune nu trebuie sa obtureze vizibilitatea arbitrilor sau a spectatorilor. 

6. Prezentatorul 

Prezentatorul joaca un rol semnificativ în imaginea pe care FRCF doreste sa o prezinte la evenimentele 

aprobate de ea. Din acest motiv, prezentatorul trebuie sa aibă experiență în lucrul cu publicul, trebuie 

să aibă experiența de moderator și să fie capabil să se descurce în situații neașteptate. Prezentatorul 

trebuie să aibă o tribună cu microfon, situată în partea laterală a scenei, pe unde intră concurenții.  

7. Locul de încalzire al concurentilor 

În spatele scenei trebuie o amenajată o zonă în care concurenții se strâng înainte de intrarea pe scenă; 

de asemenea, organizatorul poate pune la dispozitia concurenților echipamentul necesar pentru 

încalzire (gantere de diferite greutati etc.). 
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8. Inspectia 

Presedintele Comisiei de Competitii al FRCF, împreună cu Secretarul federației și organizatorul local 

trebuie sa inspecteze locul de desfasurare al pre-evaluarii,semifinalelor și a finalelor, pentru a se asigura 

ca sunt îndeplinite toate condițiile unei bune desfașurări a evenimentului. 

9. Comunicarea 

Organizatorul este responsabil de a asigura mijloacele de comunicare necesare pentru persoanele din 

spatele scenei, prin arbitrii de legatură. 

10. Servicii de birou si fotocopiere 

Organizatorul este responsabil de organizarea unui birou complet, dotat cu computer, imprimantă, 

copiator pentru a fi folosite pe durata campionatului. 

11. Apă/prosoape hârtie 

Organizatorul trebuie sa furnizeze cantități suficiente de apă si prosoape de hîrtie pentru uzul 

sportivilor. Vor fi furnizate prosoape de hârtie pentru sportivii din semifinale si finale. 

12. Urgentele medicale 

Organizatorul trebuie sa asigure prezenta personalului medical si transportului de urgentă (ambulanță 

echipată tip B) pe toata durata pre-evaluarii, semifinalelor si finalelor. 

13. Accesul în culise/spatele scenei  

Acesta este strict limitat persoanelor direct implicate. Este interzis accesul soțiilor, membrilor familiei 

sau al altor rude. Antrenorii care îi asista pe sportivi la garderobă trebuie sa fie de acelasi sex cu acestia. 

Sub nici o forma nu este admis accesul în garderoba al unui antrenor sau al oricarei alte persoane pentru 

a asista un concurent de sex opus. 

Pentru o limitare a accesului/un control acces mai eficient, organizatorul poate impune folosirea de 

brățări control, atât pentru sportive cât și pentru oficialii cluburilor. 

14. Aparatele foto/ camerele video 

Aparatele video și accesoriile video sunt strict interzise în culise și în garderobe cu excepția cazurilor 

în care sunt folosite de oameni din presă ce au primit acreditare. Totusi, folosirea acestor accesorii este 

strict interzisă în garderobe/grupuri sanitare. 

15.Securitatea 

Organizatorul trebuie să asigure paza și securitatea, atât a sportivilor, arbitrilor, fotografilor, 

participanților, cât și a spectatorilor, pe toata durata competitiei, prin încheierea unui contract cu o 

firmă de pază. 
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Capitolul XIV 

Art.66. Premiile în bani. 

Organizatorii, sponsorii și alte persoane implicate pot oferi premii în bani sportivilor în baza unor 

contracte de sponsorizare încheiate cu FRCF. Suma premierilor nu trebuie sa depasească 5 000 EURO. 

Capitolul XV 

Art.67. Renuntarea la statutul de profesionist 

Dupa ce a obtinut calificarea și a depus cererea pentru obținerea statutului de profesionist prin 

intermediul federatiei nationale, un sportiv amator este considerat profesionist din momentul în care 

intră în posesia cărții de profesionist, eliberată de IFBB.  

Ulterior, în orice moment un sportiv profesionist, prin intermediul federatiei nationale, poate depune o 

cerere prin care renunță la statutul de profesionist, redevenind sportiv amator. Federația națională 

trebuie să informeze IFBB în legatură cu decizia sportivului. Renunțarea la statutul de profesionist este 

definitivă. 

Capitolul XVI 

Art.68. Modalitățile de evaluare a fizicului sportivilor pe scena de competiție de către comisia de 

arbitri, sunt prezentate în detaliu pe website-ul oficial al federației frcf.ro/regulamente-discipline/  

Art.69. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, cât și Anexele1,2,3 au fost aprobate de 

Biroul Federal al Federaţiei Române de Culturism şi Fitness în şedinţa din data de 

__________________ desfăşurată la____________________ şi intră în vigoare de la data aprobării 

lui. 
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Anexa 1 

 

NORME DE CLASIFICARE SPORTIVĂ 

aprobate în Adunarea Generală a FRCF din 12.02.2005 

 

MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI – să îndeplinească urmatoarele cerinţe: 

1. Clasarea pe locul I la Campionatele Mondiale de Seniori 

2. Clasarea de 2 ori pe locul II sau III la Campionatele Mondiale de Seniori 

3. Clasarea de 2 ori pe locul I la Campionatele Europene de Seniori 

MAESTRU AL SPORTULUI – să îndeplinească urmatoarele cerinţe: 

1. Clasarea pe locul III la Campionatele Mondiale de Seniori 

2. Clasarea de 2 ori pe locul II sau III la Campionatele Europene de Seniori 

3. Clasarea de 5 ori pe locul I la Campionatele Naţionale de Seniori 

CATEGORIA I – să îndeplinească urmatoarele cerinţe: 

1. Clasarea pe locul I-III la Campionatele Naţionale de Seniori 

2. Clasarea pe locul I la Campionatele Naţionale de Juniori 

CATEGORIA a II-a – să îndeplinească urmatoarele cerinţe: 

1. Clasarea pe locurile IV-VI la Campionatele Naţionale de Seniori 

2. Clasarea pe locurile II-III la Campionatele Naţionale de Juniori 

CATEGORIA a III-a – să îndeplinească următoarele cerinţe: 

1. Clasarea pe locurile VII-X la Campionatele Naţionale de Seniori 

2. Clasarea pe locurile IV-VI la Campionatele Naţionale de Juniori 

  

 

 

 

 

 



16/16 
 

 

Anexa 2 

 

Organizatorul trebuie să îndeplinească pentru organizarea unei competiţii a F.R.C.F. următoarele 

condiţii: 

 

Să deţină o locaţie pretabilă pentru desfăşurarea competiţiilor de culturism şi fitness cum ar fi: 

- Complex sportiv (sală polivalentă) 

- Sală Teatru 

- Sală Casă de cultură 

Să asigure dotările minime necesare pentru competiţie care sunt: 

- Scenă pretabilă pentru desfăşurarea competiţiilor de culturism şi fitness cu o dimensiune minimă de 

12m x 6 m (L x l) 

- Lumină albă care să dea posibilitatea arbitrilor judecători să aprecieze cu uşurinţă detaliile musculare 

ale sportivilor. 

- Echipament sonorizare (statie amplificare,boxe de putere,CD şi MP3 player).Se poate aduce şi 

instalaţie video pentru optimizarea vizionării spectacolului sportiv,pentru a viziona spoturi publicitare 

ale sponsorilor etc. Acest echipament nu este obligatoriu dar este de bun augur pentru spectacolul 

sportiv în general. 

- Vestiare şi duşuri pentru sportivi. 

- Staţie control antidoping. 

- Locuri speciale pentru reprezentanţii mass-media acreditaţi. 

- Mobilier pentru arbitrii şi secretariat (mese,scaune).Acolo unde este posibil să se respecte un spaţiu 

de min. 1 m între arbitrii. 

- Calculator/ Copiator/ Imprimantă 

- Banner unic prezentare concurs, organizatori,sponsori. 

- Acces internet 

 Intră în sarcina organizatorului să promoveze evenimentul prin: 

- Flyer-e/ Afişe/ Mass media locală (ziare,posturi radio,televiziune, reviste de profil). 

 Intră în sarcina organizatorului să asigure pentru o bună desfăşurare: 

- Asistenţă medicală specializată pe toată durata competiţiei (ambulanţă echipată tip B). 

- Asigurarea securităţii şi ordinii în spaţiul competiţional prin agenţi de ordine. 

- Premii pentru sportivi (suplimente nutritive şi/sau bani). 

 

Categoriile pentru fiecare disciplină sportivă în competiţiile F.R.C.F., sunt actualizate anual, în funcție 

de modificările efectuate  la nivel de IFBB și sunt prezentate pe website-ul federației www.frcf.ro , 

precum și pe toate canalele de comunicare din social-media. 

http://www.frcf.ro/

