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REGULAMENT DE PARTICIPARE ÎN COMPETIŢIILE SPORTIVE INTERNE 2020
CAMPIONATE NAŢIONALE – Proba individuală
Seniori/Tineret
Sistem de desfăşurare:
 Un tur de grupe, meciuri de 5 tuşe. Nu este eliminat niciun trăgător. Grupele se vor alcătui pe cât posibil din 7 trăgători.
La alcătuirea grupelor se va respecta clasamentul ediţiei precedente şi criteriul de club.
 Tablou de eliminare directă, până la locul 1. Meciuri de 15 tuşe, desfăşurate în trei reprize a câte trei minute, cu o pauză
de un minut între reprize.
 Nu se dispută meci de departajare pentru locul 3, cei doi sportivi eliminaţi în semifinale se vor clasa pe locul 3 ex-æquo.
CAMPIONATE NAŢIONALE – Proba individuală
Speranţe
Sistem de desfăşurare:
 Două tururi de grupe, meciuri de 5 tuşe. Grupele se vor alcătui pe cât posibil din 7 trăgători. La alcătuirea grupelor se va
respecta clasamentul ediţiei precedente şi criteriul de club. Pentru aşezarea pe tabloul de eliminare directă se vor cumula
cele două tururi.
 Dacă sunt înscriși 30 de sportivi sau mai mulți, atunci după fiecare tur de grupe se elimină 20%.
 Tablou de eliminare directă, până la locul 1. Meciuri de 15 tuşe, desfăşurate în trei reprize a câte trei minute, cu o pauză
de un minut între reprize.
 Nu se dispută meci de departajare pentru locul 3, cei doi sportivi eliminaţi în semifinale se vor clasa pe locul 3 ex-æquo.
CAMPIONATE NAŢIONALE – Proba individuală
Juniori / Cadeţi
Sistem de desfăşurare:
 Două tururi de grupe, meciuri de 5 tuşe. Grupele se vor alcătui pe cât posibil din 7 trăgători. La alcătuirea grupelor se va
respecta Sistemul de punctaj al FRS pentru juniori respectiv cadeti şi criteriul de club. Pentru aşezarea pe tabloul de
eliminare directă se vor cumula cele două tururi.
 Dacă sunt înscriși 30 de sportivi sau mai mulți, atunci după fiecare tur de grupe se elimină 20%.
 Tablou de eliminare directă, până la locul 1. Meciuri de 15 tuşe, desfăşurate în trei reprize a câte trei minute, cu o pauză
de un minut între reprize.
 Nu se dispută meci de departajare pentru locul 3, cei doi sportivi eliminaţi în semifinale se vor clasa pe locul 3 ex-æquo.
CUPA ROMÂNIEI – Proba individuală
Juniori / Cadeţi
Sistem de desfăşurare:
 Două tururi de grupe, meciuri de 5 tuşe. Grupele se vor alcătui pe cât posibil din 7 trăgători. La alcătuirea grupelor se va
respecta Sistemul de punctaj al FRS pentru juniori respectiv cadeti şi criteriul de club. Pentru aşezarea pe tabloul de
eliminare directă se vor cumula cele două tururi.
 Dacă sunt înscriși 30 de sportivi sau mai mulți, atunci după fiecare tur de grupe se elimină 20%.
 Tablou de eliminare directă, până la locul 1. Meciuri de 15 tuşe, desfăşurate în trei reprize a câte trei minute, cu o pauză
de un minut între reprize.
 Nu se dispută meci de departajare pentru locul 3, cei doi sportivi eliminaţi în semifinale se vor clasa pe locul 3 ex-æquo.
CUPA ROMÂNIEI – Proba individuală
Seniori
Sistem de desfăşurare:
 Un tur de grupe, meciuri de 5 tuşe. Nu este eliminat niciun trăgător. Grupele se vor alcătui pe cât posibil din 7 trăgători.
La alcătuirea grupelor se va respecta clasamentul ediţiei precedente şi criteriul de club.
 Tablou de eliminare directă, până la locul 1. Meciuri de 15 tuşe, desfăşurate în trei reprize a câte trei minute, cu o pauză
de un minut între reprize.
 Se va disputa un meci de departajare de 15 tuşe pentru locul 3.
CAMPIONATE NAŢIONALE – Proba individuală
Copii 1 (12-13 ani)
Sistem de desfăşurare:
 Un tur de grupe, meciuri de 5 tuşe. Nu este eliminat niciun trăgător. Grupele se vor alcătui pe cât posibil din 7 trăgători.
La alcătuirea grupelor se va respecta clasamentul ediţiei precedente şi criteriul de club.
 Tablou de eliminare directă, până la locul 1. Meciuri de 10 tuşe, desfăşurate în două reprize a câte trei minute, cu o pauză
de un minut între reprize.
 Nu se dispută meci de departajare pentru locul 3, cei doi sportivi eliminaţi în semifinale se vor clasa pe locul 3 ex-æquo.
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CAMPIONATE NAŢIONALE – Proba individuală
Copii 2/Copii 3 (10-11 ani/sub 9 ani)
Sistem de desfăşurare:
 Un tur de grupe, meciuri de 5 tuşe. Nu este eliminat niciun trăgător. Grupele se vor alcătui pe cât posibil din 7 trăgători.
La alcătuirea grupelor se va respecta clasamentul ediţiei precedente şi criteriul de club.
 Tablou de eliminare directă, până la locul 1. Meciuri de 8 tuşe, desfăşurate în două reprize a câte trei minute, cu o pauză
de un minut între reprize.
 Nu se dispută meci de departajare pentru locul 3, cei doi sportivi eliminaţi în semifinale se vor clasa pe locul 3 ex-æquo.
SUPERLIGA NAŢIONALĂ ECHIPE – Seniori
 Participă 8 echipe - primele şase echipe, conform clasamentului din ediţia precedentă, la care se adaugă primele două
echipe calificate din Divizia A (competiţia de calificare).
 Se va desfăşura sistem turneu (grupă unică).
 Ordinea întâlnirilor din grupa este următoarea, indiferent dacă un club are 2 echipe participante.
1-8 2-7 3-6 4-5 1-7 2-8 3-5 4-6 1-6 2-5 4-7 3-8 1-5 2-6 3-7 4-8
1-4 2-3 5-8 6-7 1-3 2-4 5-7 6-8 1-2 3-4 5-6 7-8
 În caz de egalitate de victorii între două echipe departajarea se va face după meciul direct.
 În caz de egalitate de victorii între trei sau mai multe echipe, departajarea se va face după: indicele general (TD/TP), tuşe
date (TD), tuşe primite (TP) iar dacă după aceste criterii de departajare rămân la egalitate două echipe se va desfăşura un
meci (asalt) de baraj de 15 tuşe pe durata a trei reprize a trei minute între doi trăgători desemnaţi de către căpitanii de
echipă.
 În cazul în care lipseşte o echipă din primele 6, locul rămâne vacant, şi se vor califica 3 echipe din Divizia A.
DIVIZIA A (de calificare pentru SUPERLIGĂ)
 Participă echipele care au retrogradat în ediţia 2019, precum şi cele nou înscrise în competiţie.
 Înscrierile se vor efectua cu cel puţin 10 zile înaintea datei competiţiei. Grupările sportive au dreptul să înscrie câte două
echipe, cu respectarea criteriului de vârstă pentru fiecare dintre componenţi.
 Întrecerea se va desfăşura sistem turneu (grupă unică). Locurile 1 şi 2 vor promova pentru Superligă – ediţia 2020.
 În caz de egalitate de victorii între două sau mai multe echipe, departajarea se va face după : indicele general (TD/TP),
tuşe date (TD), tuşe primite (TP) iar dacă după aceste criterii de departajare rămân la egalitate două echipe se va desfăşura
un meci (asalt) de baraj de 15 tuşe pe durata a trei reprize a trei minute între doi trăgători desemnaţi de către căpitanii
de echipă.
CUPA ROMANIEI SENIORI - Echipe
 Stabilirea ordinii valorice a echipelor (echipa cel mai bine clasată va avea cel mai mic număr de puncte) se va face în
ordinea descrescătoare a mediei aritmetice realizate pe baza însumării punctelor obţinute de primii trei sportivi
componenţi ai echipei respective, conform locului ocupat de ei în Cupa României individual 2020 (locul ocupat = număr
de puncte).
 Echipele vor fi aşezate pe tabloul de eliminare directă în raport cu valoarea stabilită conform alineatului precedent.
 Întâlnirile se vor disputa în sistem de eliminare directă până la locul I.
 Stabilirea locurilor din clasament se va realiza prin disputarea tuturor întâlnirilor aferente.
 În cazul în care sunt prezente 4 echipe, se va trage sistem turneu
CAMPIONATUL NAŢIONAL – Echipe
Tineret /Juniori/Cadeţi/Speranţe
 Stabilirea ordinii valorice a echipelor (echipa cel mai bine clasată va avea cel mai mic număr de puncte) se va face în
ordinea descrescătoare a mediei aritmetice realizate pe baza însumării punctelor obţinute de primii trei sportivi
componenţi ai echipei respective, conform locului ocupat de ei în Campionatul naţional individual 2020 (locul ocupat =
număr de puncte).
 Echipele vor fi aşezate pe tabloul de eliminare directă de 16 în raport cu valoarea stabilită conform alineatului precedent.
 Întâlnirile se vor disputa în sistem de eliminare directă până la locul I.
 Stabilirea locurilor din clasament se va realiza prin disputarea tuturor întâlnirilor aferente.
 Pe timpul desfăşurării competiţiei nu este permisă migrarea trăgătorilor de la o echipă la alta.
 În cazul în care sunt prezente 4 echipe, se va trage sistem turneu
CAMPIONATUL NAŢIONAL – Echipe
Copii
 Se pot inscrie echipe formate din sportivi cu vârste între 10-13 ani.
 Stabilirea ordinii valorice a echipelor (echipa cel mai bine clasată va avea cel mai mic număr de puncte) se va face în
ordinea descrescătoare a totalurilor realizate pe baza însumării punctelor obţinute de primii trei sportivi componenţi ai
echipei respective, conform locului ocupat de ei în Campionatul naţional de copii 1 individual 2020 (locul ocupat = număr
de puncte).
 Dacă în echipa sunt componenţi de categorie mai mică (copii 2) ei vor fi notaţi cu puncte, în continuarea clasamentului de
la copii 1.
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Echipele vor fi aşezate pe tabloul de eliminare directă în raport cu valoarea stabilită.
Pentru stabilirea clasamentului final se vor disputa întâlniri de departajare pentru toate locurile.
Grupările sportive pot înscrie un număr nelimitat de echipe la o probă. Pe timpul desfăşurării competiţiei nu este permisă
migrarea trăgătorilor de la o echipă la alta.
NOTĂ
 În toate competiţiile pe echipe (seniori, tineret, juniori, cadeţi, speranţe şi copii), grupările sportive participante au
dreptul de a înscrie un număr maxim de patru trăgători pentru fiecare echipă prezentă.
 Grupările sportive pot înscrie un număr nelimitat de echipe la o probă. (cu exceptia Diviziei A si a Superligii seniori –
se pot înscrie maxim 2 echipe)
Pe timpul desfăşurării competiţiei nu este permisă migrarea trăgătorilor de la o echipă la alta.




CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
a) COMPETIŢII INDIVIDUALE
 Categorii de vârstă:
o Campionatul naţional de seniori + Cupa României
de la 13 ani împliniţi în anul 2020
o Campionatul national de tineret
13-23 ani împliniţi în anul 2020
o Campionatul naţional de juniori
12-20 ani împliniţi în anul 2020
o Campionatul naţionale de cadeţi
12-17 ani împliniţi în anul 2020
o Campionatul naţional de speranţe
12-15 ani împliniţi în anul 2020
o Campionatul naţional de copii 1
12-13 ani împliniţi în anul 2020
o Campionatul national de copii 2
10-11 ani împliniţi în anul 2020
o Campionatul national de copii 3
sub 9 ani împliniţi în anul 2020
o Cupa României cadeţi
12-16 ani împliniţi în anul 2020
o Cupa României juniori
12-19 ani împliniţi în anul 2020
 În cazul în care un sportiv este sancţionat cu cartonaş negru, el nu va avea dreptul de a participa în proba pe echipe a
competiţiei respective iar cazul va fi pus în discuţia Comisiei de disciplină.
 Pentru situaţiile nereglementate prin prezentul regulament se vor aplica regulile FIE.
 În orice alte situaţii deciziile sunt luate de membrii Directoratului tehnic al probei.
b) COMPETIŢII PE ECHIPE
 Dacă un sportiv se accidentează pe parcursul unei întâlniri, în timpul unui schimb, el poate fi înlocuit numai cu avizul
cadrului medical oficial prezent la concurs. Dacă echipa respectivă nu are înlocuitor, ea va pierde întâlnirea.
 Dacă un sportiv este exclus disciplinar pe parcursul unei întâlniri, echipa respectivă va fi şi ea exclusă (cartonaş negru) din
probă, fără drept de clasament.
 În toate competiţiile naţionale pe echipe (campionate naţionale) se interzice migrarea sportivilor de la o echipă la alta, în
cadrul aceleiaşi competiţii, sub sancţiunea excluderii echipelor aflate în cauză.
 În competiţiile naţionale de echipe seniori (Divizia A şi Superliga) – sportivii componenţi ai echipelor participante în Divizia
A nu pot migra spre o echipa din Superligă.
 Dacă două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte, după clasamentul la individual, ordinea va fi făcută de
program, prin tragere la sorţi.
ÎNSCRIERI
Pentru probele individuale:
 Înscrierea se va efectua cu 7 zile înaintea competiţiei, prin fax (021/2300329) sau email : scrima_rom@yahoo.fr
 Confirmarea înscrierii: cu o oră înaintea începerii concursului şi după plata taxei de înscriere.
Pentru probele pe echipe
 Înscrierea se va efectua cu 7 zile înaintea competiţiei, prin fax (021/2300329) sau email : scrima_rom@yahoo.fr
 Confirmarea înscrierii echipelor pentru Campionatele naţionale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi și Cupa României
seniori se va efectua până la ora 12:00 în preziua probei, la sala de concurs.
 Confirmarea înscrierii echipelor, pentru Campionatele naţionale de copii şi speranţe, se va efectua înainte de începerea
sferturilor de finală (primii 8) la proba individuală corespunzătoare.
Notă:

La confirmarea înscrierii, se va prezenta legitimaţia de sportiv cu viza pe 2020 şi vizita medicală valabilă.
Vizita medicală la toate categoriile de vârstă trebuie efectuată la un centru medical sportiv.
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ARBITRAJ
Fiecare grupare sportivă este obligată să înscrie un arbitru la orice competiţie oficială la care participă, atât în proba individuală
cât şi în proba pe echipe. În caz contrar se va percepe o taxă de 300 lei. Dovada scrisă a achitării acestei taxe trebuie prezentată
Directoratului Tehnic odată cu confirmarea înscrierii pentru fiecare probă (individual, echipe).
Arbitrul, conform regulamentului FIE, trebuie să aibă vârsta sub 60 de ani.
Notă: Orice întârziere sau alte abateri de la regulile privind înscrierea duce la refuzarea participării în competiţie a trăgătorilor
sau echipelor aflate în culpă.
ECHIPAMENT
 La categoriile speranțe, cadeți, juniori, tineret și seniori este obligatoriu echipament conform normelor FIE.
 La categoriile copii (U9, 10-11 și 12-13 ani) este obligatoriu costumul de scrima (bluza si pantaloni), subtirica, masca,
omologate și inscripționate de minim 350 N.
 La categoria copii sub 9 ani, competiţiile oficiale la proba de sabie si floreta se vor desfăşura cu lame 2, iar la proba de
spada cu lame 0 și gardă 0, iar la proba de spada categoria 10-11 se va desfasura cu lame 2 si garda 2 sau 0.
 În proba de floretă, în toate competițiile oficiale ale federației este obligatorie masca cu bavetă.
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
 Situaţiile deosebite, nereglementate de prezentul document, vor fi soluţionate în conformitate cu regulile FIE, iar situaţiile
excepţionale vor fi soluţionate de Directoratul tehnic al probei.
 Un sportiv care se transferă la un alt club în timpul anului competiţional , va avea drept de participare în competiţii pentru
noul club, de la data aprobării transferului de către Comitetul Executiv al FRS. (conform Hotărârii Comitetului Executiv din
17.05.2011) şi a plăţii taxei de transfer. In decursul unui an calendaristic, un sportiv se poate transfera de la un club la
altul, numai o singura dată.
 Contestaţiile vor fi depuse la directoratul tehnic în maximum 10 minute de la solicitarea întreruperii unui meci sau a unei
întâlniri pe echipe. Contestaţiile vor fi formulate în scris în mod obligatoriu şi însoţite de suma de 500 lei/contestaţie,
sumă care, în cazul respingerii contestaţiei se reţine şi se contabilizează ca venit propriu la FRS.
TAXE, VIZE, PENALIZĂRI PENTRU ANUL 2020
1. Taxă arbitru absent
2. Taxe secţie
 seniori
 juniori, cadeţi, speranţe, copii
3. Vize anuale
 seniori
 copii, speranţe, cadeţi, juniori
4. Taxă nou legitimat
5. Taxă duplicat carnet legitimaţie
6. Taxă cartonaş negru
7. Taxă transfer
8. Taxă înscriere individual

= 300 lei
= 400 lei
= 300 lei
= 50 lei
= 30 lei
= 25 lei
= 40 lei
= 500 lei,
= 350 lei / sportiv
= 20 lei /sportiv/ individual (Campionat National, Cupa României)

NOTA : La competitiile pe echipe nu se percepe taxa de inscriere
 Vizele anuale vor fi efectuate cu ocazia desfăşurării ultimelor competiţii organizate de FRS. Nu se mai primesc documente
pentru viza anuală după data de desfăşurare a ultimei competiţii oficiale organizate de FRS.
 Vizele anuale se aplică la prezentarea următoarelor documente :
o Carnetele de legitimare
o Tabel cu sportivii propuşi pentru viză anuală (în dublu exemplar) cu ştampila clubului şi semnătura antrenorului,
o Tabel cu noile legitimări (în dublu exemplar), va fi însoţit şi de o copie a unui act de identitate, 1 poză tip paşaport
şi dovada efectuării plăţii, pentru eliberarea unui carnet de legitimare.
o Taxele aferente vor fi achitate până la data de 30.03.2020.
o Pentru cetăţenii străini, dovada rezidenţei în România.
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NOTĂ
În vederea optimizării desfăşurării tuturor competiţiilor interne de scrimă, Comisia Centrală de
Competiţii a federaţiei recomandă următoarele măsuri:
1. Organizare
- In timpul desfăşurării luptei a doi scrimeri în proba individuală, în spaţiul de luptă (planşă) precum şi
a proiecţiei liniilor de delimitare a acestuia până la 5 m adâncime, nu are dreptul să intre nimeni decât
cu aprobarea arbitrului.
Aparat
Sportiv

Antrenori/Sportivi 5 m

-

2.
-

-

Sportiv

Arbitru

La întâlnirile pe echipe, în imediata proximitate a planşei (cea descrisă mai sus) au dreptul să stea
maximum 4 sportivi din echipa respectivă si maximum 1 tehnician.
Spectatorii trebuie să stea în tribună sau în locuri special amenajate în exteriorul spaţiului rezervat
sportivilor implicaţi.
Încurajările se vor face numai pe timpul întreruperii luptei.
Cei ce nu respectă aceste reguli vor fi sancţionate de către arbitrii cu avertismente conform
regulamentului.
Arbitrajul
Ţinuta arbitrilor trebuie să fie decentă, eventual cu sacou.
Nu vor fi programaţi cei care nu au ţinută corespunzătoare.
Se recomandă utilizarea arbitrilor tineri care judecă frazele de arme mai rapid şi mai corect decât cei
în vârstă, dar sunt mai ezitanţi în aplicarea regulamentului în ceea ce priveşte desfăşurarea corectă
a luptei.
Este necesar ca înainte de debutul competiţiei să aibă loc un miniseminar cu arbitrii, condus de
delegatul Comisiei de Arbitraj, în care să se sublinieze acţiunile ce trebuie sancţionate:
o incorectitudini în desfăşurarea luptei (ex: provocarea corp la corp, întoarcerea cu spatele la
adversar, etc)
o intrarea în spaţiul de luptă a antrenorilor sau sportivilor fără încuviinţarea arbitrilor.
o proteste zgomotoase repetate ale antrenorilor care incită sportivii, determinându-l la acte
nesportive.
o utilizarea de expresii licenţioase de către sportivi şi antrenori.
o agresarea verbală, dar mai ales fizică a sportivilor de către antrenori.
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3. Membrii Comisiei de Competitii si Arbitraj prezenti la respectiva competitie.
o Trebuie să posede la toate competiţiile Regulamentele în vigoare pentru a-le putea consulta,
ori de câte ori este necesar.
o Au datoria să supravegheze buna desfăşurare a competiţiei, precum să să analizeze şi să
rezolve împreună cu D.T. eventualele probleme apărute pe parcursul acesteia.
o Delegatul de arbitraj, membru al DT are dreptul să intervină în timpul luptei, dacă observă că
arbitrul are ezitări în aplicarea regulamentului în special din punctul de vedere al corectitudinii
acestuia.
o Au obligaţia de a raporta Comisiei de Disciplină şi conducerii federaţiei problemele disciplinare
apărute în desfăşurarea competiţiei, chiar dacă au fost sau nu sancţionate de către arbitrii, în
special în următoarele situaţii:
 intrarea abuzivă în spaţiul de luptă a antrenorilor, sportivilor, susţinătorilor, etc.
 incitarea de către antrenori prin proteste zgomotoase şi repetate a manifestărilor
nesportive ale scrimerilor.
 utilizarea expresiilor licenţioase de către sportivi sau antrenori.
 gesturi nesportive în timpul şi după încheierea luptei (ex: aruncarea violentă a armei
sau a măştii).
 AGRESAREA VERBALĂ DAR MAI ALES FIZICĂ DE CĂTRE ANTRENORI A SPORTIVILOR ÎN
TIMPUL LUPTEI, ÎN PAUZE SAU DUPĂ TERMINAREA ACESTEIA (EX: ÎMPINGERI
VIOLENTE, PALME, URECHELI, PĂRUIELI, ETC.)
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