REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL LOTULUI NATIONAL AL
FRCF

Pentru buna organizare a activitatilor lotului national al FRCF si indeplinirii
obiectivelor sportive stabilite, Federatia Romana de Culturism si Fitness elaboreaza prezentul
Regulament de Ordine Interioara al Lotului National, care stipuleaza drepturile si obligatiile ce
revin colectivului tehnic si sportivilor de lot national.
Prezentul Regulament va fi adus la cunostinta cluburilor sau antrenorilor care au
sportivi nominalizati in lot.Sportivii nominalizati in lot vor face parte din lotul national
respectiv, dupa acordul clubului sau antrenorului in ce priveste respectarea prezentului
Regulament.
Acordul clubului in ce priveste nominalizarea sportivului/lor in lot duce la acceptul
clubului respectiv de a permite evaluarea sportivului/lor respectiv/I de catre antrenorul de lot
(selectioner) pe perioada pregatirii, daca acesta considera ca este necesar.
Lotul national se constituie din antrenorul de lot(selectioner), 1 sau 2 antrenori secunzi
in cazul unui lot largit (un numar mai mare de 10 sportivi), delegat oficial ,ofiter de presa (in
masura posibilitatilor financiare ale FRCF) si sportivi de mare valoare profesionala care pe
parcursul participarii la competitiile internationale accepta viata in colectivitate si respecta in
totalitate acest Regulament de Ordine Interioara al Lotului National.
A. Convocarea la lot
1. Convocarea va fi transmisa in scris cluburilor de apartenenta cu min. 10 zile inaintea
actiunii,de catre Secretarul General al FRCF, pe baza tabelului nominal inaintat de
selectionerul de lot.
2. Persoanele convocate vor avea asupra lor documentele, echipamentul de lot si echipamentul
necesar pentru participarea lor in competitie.
3. Data, locul si ora prezentarii vor fi respectate cu strictete.
4.Nu se admite prezenta in cadrul lotului national pe durata competitiei a insotitorilor.
5. In principiu, nici o autorizatie de absenta nu este aprobata, cu exceptia cazurilor deosebite,
care vor fi aduse la cunostiinta conducerii Federatiei, in timp util, de catre selectionerul
lotului.
6. Deplasarea cu autoturismul propriu se accepta NUMAI in cazuri deosebite, cu acordul
Biroului Federal al FRCF si cu responsabilitatea ……. fata de eventualele consecinte nedorite
(accident, etc.).
B. Organizarea si obligatiile colectivului tehnic.
1.Antrenorul de lot (selectionerul) conduce si raspunde de intreaga activitate a lotului national
de sportivi. Pe perioada participarii la o competitie internationala, acesta se subordoneaza
sefului de delegatie si conducerii FRCF.

2.Sponsorizarea sportivilor de lot cu suplimente pentru pregatirea in competitii si in afara lor
de catre diverse firme producatoare sau importatoare de suplimente, se va face numai cu
acordul antrenorului de lot.
3.Pe durata desfasurararii actiunii, antrenorul de lot (selectionerul) impreuna cu delegatul
oficial, au dreptul de a sanctiona orice act de indisciplina comis de catre un sportiv/i, inclusiv
excluderea din lot, sanctiunea respectiva fiind adusa la cunostiinta Biroului Federal al FRCF.
C. Obligatiile sportivilor.
1. Sa puna in slujba lotului national toate fortele si capacitatile lor, sa depuna intregul efort
pentru a se antrena, mentine si dezvolta, sa se abtina de la tot ce este in detrimentul
performantei lor sportive.
2. Sa participe activ la toate actiunile lotului national si la toate manifestarile care se inscriu in
cadrul planului de pregatire, in programul lotului national, precum si la cele stabilite de
Federatie, la data, locul si ora cand sunt convocati.
3. Sa respecte normele antidoping.
4. Sa preia pe baza de proces verbal echipamentul de prezentare, sa-l foloseasca exclusiv la
actiunile lotului national, sa-l intretina si sa-l predea la incheierea fiecarei actiuni. Pierderea
sau deteriorarea acestuia intra in responsabilitatea individuala.
5. Sportivii au obligatia de a folosi echipamentul de lot pe toata durata desfasurarii
deplasarii.Doar antrenorul de lot face derogari in privinta acestui aspect.
6. Sa respecte toate obligatiile Federatiei Romane de Culturism si Fitness asumate fata de
parteneri si sponsori privind reclama si publicitatea acestora, sa aiba o comportare demna,
responsabila si regulamentara fata de oficiali, adversari sportivi, spectatori, ziaristi .
7. Sa aibe o atitudine deschisa fata de mass media, sa prezinte pozitiv activitatea lotului si a
colegilor lor. Orice nemultumire se discuta direct cu antrenorul de lot si conducerea Federatiei
Romane de Culturism si Fitness.

I. Dispozitii finale.
1. Regulamentul de Ordine Interioara al lotului national a fost aprobat in sedinta Biroului
Federal al Federatiei Romane de Culturism si Fitness din ………………………….. si intra in
vigoare la data aprobarii.
2. Acest Regulament este valabil pentru toate loturile nationale masculine si feminine,
juniori,seniori si masters ale Federatiei Romane de Culturism si Fitness.

