REGULI DE ORGANIZARE A CAMPIONATELOR NAŢIONALE DE
FREESTYLE KICKBOXING
Notă: Regulile formulate mai jos privind organizarea campionatelor naţionale în cadrul departamentului de
FREESTYLE KICKBOXING sunt în acord cu prevederile Legii Educaţiei fizice şi Sportului, cu prevederile
regulamentelor F.R.F.K.
Condiţiile prezentate îşi au aplicabilitatea atât în cadrul competiţiilor de seniori cât şi în cadrul celor de copii şi
juniori.

I.
Obţinerea aprobării F.R.F.K. pentru organizarea Campionatelor Naţionale
FREESTYLE KICKBOXING de către un club din cadrul departamentului sau terț.
(paşii de urmat pentru autorizarea organizării campionatului )
I.1. Formularea unei cereri scrise către Comisia de Organizare Competitii,
In aceasta cerere trebuie sa prezinte intreagul plan de organizare a campionatului.
Daca pentru acelasi campionat sunt mai multe cereri, Comisia de Organizare Competitii,
impreuna cu Directorul de Departament, va selecta cea mai buna oferta.
I.2. În urma aprobarii se va incheia un protocol intre Federatia Romana de Freestyle
Kickboxing si clubul desemnat castigator.
I.3. Clubul care a fost desemnat sa organizeze campionatul va primi din partea FRFK, bugetul
alocat, de la inceputul anului, pentru respectivul eveniment.
I.4. Organizatorul are dreptul de a folosi numele propriu, al departamentului, al federatie în
organizarea, promovarea si contractarea serviciilor necesare desfasurarii campionatului.
I.5. Sumele incasate din taxe cocurs, sponsorizari sau donatii se constituie ca venit pentru
organizarea evenimentului, iar organizatorul va dispune de ele conform legii.

II. Înscrierea sportivilor în concurs :
II.1. În cadrul Campionatelor Naţionale FREESTYLE KICKBOXING, precum şi în cadrul
oricăror altor competiţii interne pot fi înscrişi doar sportivi legitimaţi F.R.F.K. cu carnetele de
sportiv vizate pe anul în curs.
II.2. Înscrierea sportivilor în concurs se va face numai în baza avizului medical favorabil,
eliberat de către unităţile de medicină sportivă, valabil şase luni de la data eliberării.
II.3. De asemenea, la înscrierea în concurs fiecare sportiv trebuie să prezinte o asigurare
medicală valabilă în caz de accidente.
II.4. Pentru sportivii minori, înscrierea în concurs se va face doar cu acordul scris al părinţilor
sau a aparţinătorilor legali.
II.5. Înscrierea în concurs a oricărui sportiv este posibilă doar cu acordul conducerii clubului,
din care sportivul face parte. Clubul va prezenta un tabel cu toti sportivii inscrisi in concurs,
semnat si stampilat de catre repezentantul clubului.
Organizatorul campionatului este direct responsabil de verificarea prealabilă a celor
menţionate mai sus în vederea înscrierii sportivilor în concurs, precum si de indeplinirea
conditiilor pentru organizarea de evenimente sportive.
III. Condiţii de organizare a competiţiei:
III.1. Organizatorul Campionatului Naţional de FREESTYLE KICKBOXING are obligaţia
legală (conf. art.55, alin.4, Leg. Educaţiei fizice şi Sportului) să asigure pe timpul desfăşurării
competiţiei, cel puţin o echipă de prim ajutor calificat ce utilizează ambulanţă medicală de tip
B1 (echipaj medical de urgenţă cu medic).
III.2. Sala în care va avea loc Campionatul Naţional de FREESTYLE KICKBOXING trebuie
să fie prevăzută cu tribună şi să dispună de sonorizare profesională cu acustică adecvată.
III.3. Pentru desfăşurarea optimă a Campionatului Naţional FREESTYLE KICKBOXING
sunt necesare minim două suprafeţe de luptă cu dimensiunea de 10 X 10 metrii, formate din
saltele tip puzzle sau saltele de judo cu grosimea de minimum 4 cm. Suprafeţele de luptă vor

dispune pe fiecare parte de o zonă liberă suplimentară de siguranţă cu dimensiunea de 3 metri,
pentru a crea conditii optime arbitrilor.
III.4. Suprafeţele de luptă trebuie să fie bine delimitate de spaţiul de încălzire.
III.5. Nu se va admite sub nicio formă pătrunderea în spaţiul special delimitat din imediata
apropiere a suprafeţei de luptă a niciunei persoane, excepţie făcând doar:
- un singur antrenor pentru sportivul ce luptă la respectiva suprafaţă.
- personalul medical autorizat, solicitat să intervină în cazul accidentării sportivilor
aflaţi pe suprafaţa de luptă ;
- personalul din stafful organizatoric solicitat să remedieze eventuale probleme apărute
la suprafaţa de luptă ;
- sportivul anunţat să se pregătească pentru meciul următor şi antrenorul acestuia;

III.6. Pe tot parcursul desfăşurării competiţiei, membrii staffului organizatoric, oficialii şi
antrenorii / instructorii, trebuie să poarte la vedere un ecuson de identificare.
IV. Organizarea comitetului de arbitrii şi oficiali.
IV.1. Stabilirea numarului de arbitrii şi oficiali revine în sarcina organizatorului impreuna cu
Colegiului Arbitrilor din cadrul departamentului FREESTYLE KICKBOXING.
IV.2. Organizatorii au sarcina de a asigura o zonă de repaus lângă mesele oficiale, special
destinată membrilor din comisiile de arbitrii.
IV.3. Protocolul prezent la mesele tehnice trebuie să asigure cel puţin apă pentru arbitrii şi
oficiali;

V. Obiectele de premiere.
V.1. Pentru premierea sportivilor se vor decerna diplome, medalii, şi cupe.
V.2. Diplomele decernate sportivilor vor fi imprimate color pe carton cu grosimea de min.
250 g/mp.
V.3. Medaliile vor avea o dimensiune de min. 50 mm.
V.4. Cupa decernată pentru ocupanţii locului I va avea o înălţime de min. 25 cm.
VI. Documente şi acte contabile.
VI.1. Organizatorii au sarcina de a asigura (preda mai departe / furniza) toate documentele
privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei catre federatie: listele de concurs; rezultatele
sportivilor, raportul competitiei, etc.
VI.2. Organizatorii au obligaţia de a asigura documentele cu datele contabile pentru
descarcarea de gestiune catre FRFK, in termen de 3 zile de la organizarea evenimentului.

NOTĂ: În afara regulilor menţionate mai sus, organizatorul Campionatului Naţional de
FREESTYLE KICKBOXING se obliga să respecte toate prevederile legale privind
organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive, să respecte regulamentele F.R.F.K.,
precum şi toate prevederile Regulamentelor Oficiale FREESTYLE KICKBOXING.
Organizatorul evenimentului poate aduce modificari numai cu acordul scris al
Comisiei de Organizare Competitii.

