FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE
NORME DE CLASIFICARE SPORTIVĂ
I.

TITLURI

Se accordă de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, la propunerea Biroului
Federal al Federatiei Romane de Arte Martiale , sportivilor care au obtinut rezultate deosebite la
competitiile internationale oficiale de seniori,precum si antrenorilor care i-au pregatit.
1. MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI ; în conformitate cu Ordinul MTS nr.
117 / 19.04.2004, se acordă sportivilor români care au obţinut unul din următoarele
rezultate în competitiile oficiale de seniori:
- 1 loc I la Campionate Mondiale;
- 1 loc 1 la Campionatele europene şi 1 loc II-III la Campionatele Mondiale.
- 1 loc I şi 1 loc II la Campionate Europene;
- 3 locuri II – III la Campionate europene;
2. MAESTRU AL SPORTULUI: se acorda sportivilor care au obţinut unul din
următoarele rezultate în competitiile oficiale de seniori:
- 1 loc I la Campionatele Europene;
- 1 loc II – III la Campionatele Mondiale ;
- 2 locuri II – III la Campionate Europene;

3.ANTRENOR EMERIT: se acorda de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret
la propunerea federatiei, antrenorilor care au selectionat, pregatit si promovat in loturile
reprezentative,sau care au pregatit direct in cadrul cluburilor sau loturilor nationale,sportivi
care au obtinut urmatoarele rezultate (Ordinul MTS 117/ 2004):
- 3 locuri I - III la Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene de seniori;
- 4 medalii la Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene de tineret-juniori;
3.1.Titlul de ANTRENOR EMERIT poate fi acordat prin exceptie,dupa pensionare si la
propunerea FRAM, antrenorilor care au desfasurat o indelungata activitate practica in
specialitate, au promovat in esaloanele superioare de performanta sportivi cu rezultate de
exceptie pe plan international( campionate mondiale,campionate europene) si/sau au
contribuit la promovarea pe plan national a ramurii de sport.
In toate cazurile,titlurile se acorda prin Ordin al Preşedintelui ANST.
Titlurile se pot retrage de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, la
sesizarea Biroului Federal al FRAM, in cazul in care persoanele care le detin se afla în una
din urmatoarele situatii:
- au fost sanctionate cu excludere din viata sportiva;
- au savarsit cu vinovatie, abateri grave de la normele de etica sportiva sau fapte
antisociale.
Pentru obţinerea titlurilor, conducătorii cluburilor la care sunt legitimaţi sportivii / antrenorii
care indeplinesc condiţiile enumerate mai sus, vor depune la federaţie o cerere tip pentru
fiecare persoană şi doua fotografii.

Această cerere va fi supusă aprobării Biroului federal al FRAM, care, în luarea deciziei ,
va analiza atât performanţele sportive cât şi profilul moral al solicitantului.

CATEGORII DE CLASIFICARE SPORTIVA
Se acorda sportivilor legitimaţi la Federatia Romana de Arte Martiale de catre Biroul
Federal, in urma unei solicitari scrise din partea conducatorului structurii sportive din care
aceştia fac parte. Cererea va cuprinde numele si prenumele sportivilor, adresa, CNP – ul,
rezultatele obtinute si competitia la care au fost obtinute aceste rezultate.
Categoriile de clasificare sportiva precum si criteriile de obtinere sunt:

CATEGORIA I :
-

clasarea pe locurile IV - VI la Campionatele Mondiale sau III-VI la Campionate
Europene de seniori;
clasarea pe locurile I - VI la Cupe Mondiale sau Cupe Europene – seniori, tineret ,
juniori ( peste 14 ani);
clasarea pe locurile I - VI la Campionatele Mondiale sau Europene de tineret sau
juniori;
clasarea pe locurile I – II la Campionatele nationale – seniori, tineret, juniori;

CATEGORIA a – II - a :
-

clasarea pe locurile III – VI la Campionatele nationale – seniori, tineret, juniori;
clasarea pe locurile I – III la Campionatele nationale – cadeţi;

-

clasarea pe locurile IV – VI la Campionatele nationale – cadeţi;

CATEGORIA a-III-a:
Aceste norme de clasificare sportiva intră în vigoare 10.09.2010.

