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FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE 

DEPARTAMENTUL DE JU-JITSU 

COLEGIUL ARBITRILOR DE JU-JITSU  

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A ACTIVITĂŢII ARBITRILOR 

DE JU-JITSU DIN ROMÂNIA 

 

Art. 1 – Colegiul Arbitrilor de Ju-Jitsu (CAJJ) 

Colegiul Arbitrilor de Ju-Jitsu este un organ de sine stătător, care are ca principale atribuții 
organizarea, formarea și perfecționarea arbitrilor de Ju-Jitsu în toate sistemele competiționale 
prezentate de Federația Internațională de Ju-Jitsu (JJIF) pentru arbitrarea competițiilor naționale de 
profil.  

Conform Statutului Federaţiei Române de Arte Marţiale (FRAM), CAJJ este format din 5 
(cinci) persoane având următoarea alcătuire: președinte1 și 4 (patru) membri executivi2, unul dintre 
aceștia având funcția de secretar.  

Președintele CAJJ și cei 4 (patru) membri executivi vor fi aleși din rândul arbitrilor activi ce 
și-au exprimat dorința de a fi aleși pe aceste funcții, de către adunarea generală a arbitrilor, prin vot 
secret, aceștia având mandatată conducerea CAJJ pe o perioadă de 5 (cinci) ani. Secretarul CAJJ va fi 
ales din cei 4 (patru) membri executivi.  

Pentru a fi aleși ca membri în CAJJ, candidații trebuie să aibă cel puțin licența de arbitru 
național, cu activitate în arbitrajul național de ju-jitsu și cultură generală ce îi recomandă pentru 
aceste funcții.     

Candidatura, împreună cu programul electoral, CV-ul candidatului sau alte documente pe 
care candidatul dorește să le prezinte membrilor adunării generale vor fi prezentate cu minim 30 
zile înainte de data alegerilor. Documentele se vor trimite secretariatului CAJJ care, prin secretarul în 
funcție, va analiza documentele depuse la dosar și va anunța membrii eligibili respectivelor funcții.  

La alegeri, candidatul care primește cel mai mare număr de voturi va ocupa funcția de 
președinte, următorii 4 (patru) clasați în ordinea numărului de voturi vor ocupa funcțiile de membri 
executivi CAJJ. În cazul egalității de voturi pentru funcția de președinte, procedura se va repeta până 
la departajarea unuia dintre candidați. Candidatul ce a pierdut alegerile pentru funcția de președinte 
va intra automat ca membru al CAJJ. 

La adunarea generală a alegerilor membrilor CAJJ pot participa doar arbitrii de Ju-Jitsu ce 
întrunesc condițiile3. Cei prezenți (fizic sau online prin video-chat) fiind considerați reprezentanții 

 

1 Președintele CAJJ  nu este obligatoriu să deţină cea mai mare gradaţie în arbitraj (naţional sau internațional), el trebuind să fie însă arbitru 
internațional cu experiență; 
2 Membrii executivi, în afară de secretar, vor fi responsabili de secțiunile Fighting, Duo și Duo Show, Jiu-Jitsu (Ne-waza). 
3 Condiții: Taxa anuală plătită; Arbitru activ în ultimii 2 ani; Integritate morală obiectivă, neutră față de orice interes altul decât interesul general al 
arbitrajului de Ju-Jitsu. 
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majorității, fiecare participant având dreptul la 1 (un) vot. Votarea se va efectua electronic4 pe 
platforma implementată pentru acest lucru, ce va putea fi accesată de fiecare arbitru, de pe telefonul 
mobil/tabletă laptop/PC.       

Președintele CAJJ, va alege dintre arbitrii, 2 (doi) arbitri tehnici ce vor avea atribuții în ceea 
ce privește softurile cu care se va lucra la competiții, alte activități de implementare software și 
hardware pentru buna desfășurare a comisiilor de arbitri, antrenori, organizare competiții, acordare 
și omologare grade din cadrul DJJ.  

Membrii CAJJ se întrunesc ori de câte ori este nevoie, de regulă înainte de începerea sezonului 
competițional, fizic sau prin video-chat.  

La toate aceste întruniri / ședințe, secretarul CAJJ va întocmi un proces verbal în care se vor 
consemna toate măsurile și hotărârile luate în majoritate simplă5. În caz de egalitate de voturi, 
președintele decide în consecință asupra problemei în cauză. 

În cazul demiterii/demisiei președintelui CAJJ, unul dintre cei 4 (patru) membri executivi ai 
CAJJ îi va prelua atribuțiile până la finalul celor 5 (cinci) ani de mandat. Numirea noului președinte al 
CAJJ va fi făcută de Directorul Departamentului de Ju-Jitsu (DJJ) ce va comunica forurilor competente 
noua numire.  

Dacă unul dintre membrii executivi ai CAJJ, demisionează sau este demis, se va organiza o 
adunare generală extraordinară, fizică sau prin video-chat, cu toți arbitrii de Ju-Jitsu ce întrunesc 
condițiile, ce vor alege un nou membru executiv din rândul arbitrilor ce întrunesc criteriile și și-au 
exprimat dorința de a face parte ca și membru executiv, până la finalul celor 5 (cinci) ani de mandat 
a CAJJ.  

O copie a tuturor proceselor verbale ale întrunirilor/ședințelor CAJJ ce au fost redactate de 
către secretarul CAJJ, împreună cu toate anexele sau documentele ce rezultă în urma acestora, vor fi 
îndosariate și trimise secretariatului Federației Române de Arte Marțiale spre înregistrare și 
păstrare în arhivă. 

Biroul Federal al Federației Române de Arte Marțiale prin Directorul DJJ poate suspenda 
hotărârile CAJJ dacă acestea contravin regulamentelor în vigoare, statutului Federației Române de 
Arte Marțiale sau normelor stabilite de Ministerul Tineretului și Sportului. 
       

Art. 2 – Atribuțiile CAJJ 

Pentru realizarea atribuțiilor sale, Colegiul Arbitrilor de Ju-Jitsu acționează conform Art. 4.3. 
din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Federației Române de Arte Marțiale și regulilor 
privind activitatea de arbitraj a Federației Internaționale de Ju-Jitsu (JJIF). 

CAJJ este subordonat Directorului DJJ și duce la îndeplinire toate hotărârile acestuia 
referitoare la activitatea arbitrilor. El are drept de îndrumare și control asupra activității, pe linie de 
arbitraj, a tuturor arbitrilor de Ju-Jitsu din România. 

Colegiul Arbitrilor de Ju-Jitsu: 
• organizează cursuri pentru formarea și perfecționarea arbitrilor și examene pentru 

promovarea acestora;  
• asigură traducerea oficială a tuturor documentelor elaborate de JJIF pe partea de 

arbitraj, pentru uzul arbitrilor, precum și aplicarea celorlalte norme și circulare 
elaborate de JJIF; 

• pregătește materialele tehnice (fișe de arbitraj, sisteme de notare, etc.) în vederea 
desfășurării în condiții foarte bune a competițiilor de Ju-Jitsu din România; 

• verifică echipamentele de concurs ale sportivilor, care trebuie să fie în concordanță cu 
cerințele internaționale; 

 

4 Adresa de accesare a votului electronic va fi transmisa tuturor arbitrilor. Votarea va fi nominală, votul fiind secret. Numărul voturilor va fi vizibil în 
timp real pentru fiecare candidat în parte. 
5 Majoritate simplă = jumătate + 1 din voturile exprimate de membri. 
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• ține evidența tuturor arbitrilor de ju-jitsu ce fac parte din Departamentul de Ju-Jitsu 
privind datele de contact, participarea lor la competiții, examenele de avansare în grad 
și împrospătarea cunoștințelor pe linie de arbitraj; 

• rezolvă contestațiile apărute în timpul competițiilor, prin verificarea și analizarea 
tuturor materialelor ce duc spre aflarea adevărului sau a corectitudinii, printr-o 
comisie formată din 3 (trei) arbitri cu experiență, alții decât cei implicați în 
desfășurarea respectivului meci; 

• propune, în condițiile legale, atunci când este cazul, mărirea baremului de arbitraj 
acordat arbitrilor care participă la competiții. 

Membrii CAJJ: 
• deleagă arbitrii ce se vor deplasa la competiții internaționale împreună cu loturile 

naționale;  
• propun arbitrii la forurile internaționale, în vederea avansării;  
• judecă toate problemele apărute pe timpul competițiilor naționale privind modul de 

arbitraj și, împreună cu arbitrii implicați, analizează6 probele, luând o decizie în acest 
sens. Decizia poate fi dată imediat sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
depunerii în scris a reclamației7.    

Președintele CAJJ desemnează pentru fiecare competiție oficială ce se află în calendarul DJJ, 
un arbitru șef al competiției ce nu va presta ca arbitru. Arbitrul șef la competiției, numește arbitrii 
responsabili ai suprafețelor de competiție (nu neapărat arbitrii cu gradul cel mai mare), care au 
obligația de a coordona activitatea de arbitraj de care răspund (fără a lua decizii ce contravin 
prezentului regulament) și de a preda la sfârșitul zilei un tabel cu arbitrii aflați pe suprafața de meci 
a fiecăruia.  

Arbitrul șef al competiției va întocmi, în maxim 7 (șapte) zile de la terminarea respectivei 
competiții, un raport detaliat al evenimentului, pe care îl va înainta secretarului CAJJ, raport în care 
va cuprinde toate aspectele relevante ale evenimentului și calificativul acordat arbitrilor prezenți, în 
funcție de prestația fiecăruia. Nota acordată arbitrilor se va regăsi pe tabelul privind Raking-ul 
acestora (Anexa nr. 1). 

CAJJ conduce și coordonează activitatea tuturor arbitrilor și are obligația de a prezenta anual 
un raport de activitate către Directorul DJJ, raport ce va fi publicat spre cunoștința tuturor arbitrilor 
de Ju-Jitsu.  
 

Art. 3 – Obținerea licenței de arbitru  

Poate avea calitatea de arbitru de Ju-Jitsu, orice cetățean român, cu vârsta cuprinsă între 18 și 
65 ani, cu gradația de minim 1 Kyu (centura maro) în ju-jitsu, care susține și promovează examenul 
de arbitru organizat de CAJJ.  

Licențele de arbitru ce sunt autorizate de CAJJ, pentru secțiunile Duo, Duo Show, Fighting, 
Contact și Jiu Jitsu (Ne-waza)8, sunt: 

a. Arbitru Național Principal;  
b. Arbitru Național Secundar.  

Candidații care doresc obținerea licenței de arbitru, trebuie să dețină o experiență minimă de 
12 luni ca și voluntar pe lângă un arbitru atestat în sistemele pentru care optează a da examen (Duo, 
Duo Show, Fighting, Contact sau Jiu Jitsu), aceștia putând desfășura activități de voluntariat în cadrul 
competițiilor naționale ca și asistenți9.   

 

 

6 Toate analizele privind abaterile, propunerile, sesizările sau reclamațiile vor fi discutate fizic sau prin video conferință de către membrii CAJJ. 
7 Dacă aceasta nu influențează rezultatul vreunui meci, clasament, categorie, etc.. 
8 Gradația arbitrului de Jiu Jitsu (ne-waza) poate fi și din BJJ, însă acesta trebuie să dețină atestat de minim centura violet în Brazilian Jiu Jitsu. 
9 Asistent = actual sau fost sportiv de performanță în sistemul/sistemele pentru care dorește să obțină licența de arbitru. 
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Înscrierea candidaților ce doresc să devină arbitri va fi acceptată în baza prevederilor 
regulamentului CAJJ.  

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii vor fi trimise în format electronic, cu 
extensia pdf., către secretariatul CAJJ la adresa de email a comisiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de 
sesiunea de examinare. Promovarea sau nepromovarea examenului va fi transmisă candidatului 
după ultima probă a examinării,  în scris, fiind ulterior afișat acest lucru pe pagina web a DJJ, 
secțiunea CAJJ. 

Actele necesare pentru înscrierea candidaților la examenele de grad, sunt: 
• copie CI10; 
• copie atestat de grad deținut11;  
• copie carnet sportiv12 în care să se regăsească cel puțin 4 ani de practică în stilul Ju-Jitsu; 
• recomandare de la președintele clubului sportiv de proveniență13;  
• extras de cazier judiciar din care să reiasă că nu a suferit condamnări penale; 
• copie privind dovada achitării cotizației la zi ca și sportiv, instructor sau antrenor (după 
caz), la FRAM; 
• copie privind dovada achitării taxelor de școlarizare și examinare stabilite de CAJJ, la 
FRAM; 
• fișa de înregistrare și înscriere la cursul de școlarizare. (Anexa nr. 2). 

 
Art. 4 – Examinarea arbitrilor 

Este obligația CAJJ să asigure o instruire de bună calitate candidaților, astfel încât aceștia să 
primească o formare suficientă.  

Cursul de formare ca arbitru de Ju-Jitsu va conține obligatoriu 3 ore de teorie și 6 ore de 
practică. 

CAJJ trebuie să asigure condițiile necesare pentru examinare și să-și asume responsabilitatea 
aprobării oficiale a candidaților ca arbitri. 

Un astfel de program de instruire trebuie să fie pus la dispoziția candidaților în mod regulat, 
cel puțin o dată pe an. Programul este recomandat a fi urmat și de către arbitrii ce au avut o perioadă 
mai lungă de 2 (doi) ani de absență, precum și de arbitrii ce doresc promovarea la o licență 
superioară. 

Programul trebuie urmat de către candidați înaintea susținerii de către aceștia a examinării 
scrise. 

Candidatul va fi verificat de către Comisia de examinare (comisie numită de CAJJ) și va 
susține o examinare preliminară scrisă, din care să rezulte cunoștințe suficiente privind 
regulamentul de competiție al secțiunii pentru care dorește a obține licența de arbitru.  

Instruirea practică trebuie să permită candidatului să obțină cunoștințe cât mai complete 
privind noțiunile tehnice și teoretice ce sunt prevăzute în regulamentul de Ju-Jitsu aflat în vigoare.  

Această instruire se va desfășura în modulul de practică al cursului sub coordonarea unui 
Lector desemnat de CAJJ. Lectorii sunt arbitri experimentați, membrii ai CAJJ sau arbitri cu licențe 
internaționale.  

După finalizarea cu succes a instruirii teoretice și practice, candidatul va fi supus unui test 
scris și unei evaluări practice sub supravegherea Comisiei de examinare. Secretarul Comisiei de 
examinare va redacta, împreună cu Lectorii ce compun Comisia de examinare, un raport scris cu 
privire la testările efectuate și rezultatele acestora. Raportul, împreună cu toate testele și materialele 
rezultate din cadrul sesiunii de examinare, vor fi îndosariate și trimise secretariatului general al 
FRAM spre înregistrare și arhivare. 

 

10 Copie în format pdf. Vârsta minimă 18 ani împliniți. 
11 Copie în format pdf. Minim gradația 1 Kyu. 
12 Copie în format pdf. Carnet sportiv FRAM = Budo-Pass. 
13 În cazul în care candidatul nu poate deține/obține recomandare de la președintele clubului/asociației de proveniență, recomandarea acestuia poate 
fi efectuată și de către antrenorul/instructorul său direct. 
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Nota de promovare a examinării scrise de către un candidat este minim 7 (șapte). 
Nota generală, cumulată dintre examinarea scrisă și cea practică, necesară promovării 

testelor de formare și promovare în licențele de arbitru este: 
• Categoria Național Principal – 8 (opt); 
• Categoria Național Secundar – 7 (șapte).    
Evaluarea practică se va efectua pe timpul competițiilor prin activitățile specifice. 
După promovarea examenului teoretic și practic, candidații vor primi Certificat de arbitru ce 

va atesta categoria obținută și sistemele care vor putea fi arbitrate de acesta. Ulterior CAJJ va oferi 
ecusonul și carnetul de arbitru ce va avea inscripționată licența obținută de fiecare arbitru în parte. 
 

Art. 5 – Cotizațiile arbitrilor 

Taxele14 suportate de arbitrii de Ju-Jitsu sunt următoarele: 
• Viză anuală; 
• Taxă școlarizare și examinare arbitru; 
• Taxă evaluare în vederea promovării în categoria superioară. 

 
Art. 6 – Licențele de arbitraj 

În vederea susținerii unui arbitraj de calitate, a stimulării și perfecționării continue, precum 
și pentru stabilirea unei ierarhii în funcție de valoare, arbitrii de Ju-Jitsu din România pentru 
secțiunile Duo, Duo Show, Fighting, Contact și Jiu Jitsu (Ne-waza) sunt clasați după cum urmează: 

a. Arbitru Național Secundar15 – poate suplini secretariatul suprafeței de competiție, atât 
național cât și internațional, și poate arbitra ca arbitru de centru și/sau de margine la toate 
categoriile însă nu și în finalele Campionatelor Naționale și ale Cupei României, unde au loc meciuri 
ale categoriilor U18, U21, Adulți+18 și Master+35; 

b. Arbitru Național Principal – poate suplini atribuțiile categoriei inferioare și poate arbitra 
ca arbitru de centru și/sau de margine la toate categoriile de vârstă și greutate în toate competițiile 
naționale.  

 
Art. 7 – Valabilitatea licențelor  

Licențele de arbitru Național Secundar și Național Principal, sunt valabile timp de 2 (doi) ani, 
acestea fiind reînnoite automat dacă persoana a participat în calitate de arbitru la cel puțin 2 (două) 
competiții naționale și 1 (un) Campionat Național sau Cupa României pe an, cu note pozitive, sau a 
participat la un seminar de împrospătare a cunoștințelor16 de arbitraj, în unul din cei 2 ani. 

Dacă arbitrul nu a participat la nici o competiție și la nici un seminar de împrospătare a 
cunoștințelor pe parcursul celor 2 ani, acestuia i se suspendă licența până la retestare, neputând 
participa ca arbitru la nici o competiție națională.  

Pentru reobținerea licenței, arbitrul în cauză va trebui retestat nivelului de licență pentru 
care are dreptul. Dacă obține nota minimă licenței pierdute, acestuia i se va reda nivelul licenței 
pierdută inițial. 

Dacă rezultatele candidatului la testul și/sau evaluarea pentru atingerea nivelului unei 
licențe pentru oricare nivel sunt sub notele de examinare, licența sa poate fi declasificată sau retrasă, 
conform rezultatelor. Decizia finală va fi luată de CAJJ în urma raportului scris al Comisiei de 
examinare. 
 

 

14 Valoarea taxelor va fi adusă la cunoștință la începutul fiecărui an calendaristic, acestea fiind aprobate de Biroul Federal al FRAM. 
15 Arbitrii cu o vechime mai mică de 2 ani nu pot arbitra la centru finalele categoriilor U14 și U16 ani. 
16 Seminarul de împrospătare a cunoștințelor poate fi efectuat ori de câte ori este nevoie atât fizic, prin participarea directă a arbitrilor, cât și prin 
platformele destinate întâlnirilor on-line. Durata unui seminar de împrospătare a cunoștințelor va fi de minim 2 (două) ore. 
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Art. 8 – Promovarea arbitrilor 

Arbitrii cu licență Național Secundar ce doresc a promova în categoria superioară vor trebui 
să completeze fișa de înscriere la curs, să facă dovada plății examinării, să aibă cel puțin 60 de 
puncte, respectiv nota 7 (șapte) în ranking-ul național al arbitrilor, să susțină examenul teoretic și să 
aibă nota generală, cumulată dintre examinarea scrisă și cea practică, necesară promovării, conform 
Art. 4, alin. 11.  

Nu pot solicita trecerea într-o categorie superioară arbitrii care nu au cel puțin 2 ani de 
experiență competițională și nu au participat la minim 4 (patru) competiții în decursul celor 2 ani 
consecutivi. 

Punctele pentru ranking-ul național se obțin în funcție de competiția la care participă 
arbitrul, după cum urmează: 

• Competiții internaționale (Open-uri, Cupe/Campionate Balcanice, Europene și Mondiale) – 
20 puncte; 

• Campionate Naționale și Cupa României – 15 puncte; 
• Competiții/Cupe/Open-uri Naționale cu ranking sportiv – 10 puncte; 
• Competiții/Cupe/Open-uri Naționale fără ranking sportiv – 5 puncte. 

 
Art. 9 – Arbitrii internaționali 

Licența de arbitru internațional se acordă numai de către Comisiile internaționale ale 
arbitrilor din cadrul JJIF/JJEU. Promovarea sau retrogradarea în categoriile de clasificare 
internațională, se face numai de către aceștia. 

La propunea membrilor CAJJ, arbitrii Categoria Național Principal cu o atitudine etică și 
morală bună, remarcați în competițiile naționale, pot participa la cursurile de formare internaționale 
organizate de JJIF/JJEU. 

Lista arbitrilor se actualizează la începutul fiecărui an și se transmite de CAJJ către 
secretariatul FRAM. 
 

Art. 10 – Obligațiile arbitrilor 

Arbitrii își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament de Organizare și 
Funcționare și a Regulamentului Internațional ale JJIF.  

Arbitrii trebuie să se pregătească pentru fiecare competiție prin restudierea regulamentului 
competițional al fiecărei secțiuni în parte.  

Responsabilii de saltele, împreună cu Arbitru șef al competiției, răspund eventualelor 
întrebări și reclamații legate de arbitraj și le soluționează pe loc sau în termen de 30 de zile dacă 
acestea sunt mai complexe și nu pot fi soluționate pe loc.   

Plata taxei anuale de arbitru către FRAM, arată acordul și dorința arbitrului de a participa, în 
anul respectiv, la competițiile de Ju-Jitsu organizate de COC sau cluburile afiliate FRAM, acesta 
primind automat acreditarea de a putea presta ca și arbitru.  
 

Art. 11 – Reguli de conduită 

11.1. Generalități 

Conduita arbitrului trebuie să fie exemplară și ireproșabilă, atât în viața profesională, cât și în 
cea privată. Atunci când judecă, arbitrul trebuie să fie atent și meticulos, trebuie să respecte regulile 
de etică și politețe, să-și respecte colegii, antrenorii și competitorii. 

Arbitrul nu trebuie să întârzie niciodată la arbitraj sau să părăsească competiția înainte de a-
și îndeplini sarcinile ce i-au fost atribuite. La plecarea de lângă masa de arbitraj, acesta va anunța 
responsabilul saltelei în cauză.  
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Arbitrul nu are voie să critice prestația colegilor săi de față cu alte persoane care nu sunt 
arbitri, și sub nici o formă, pe timpul competiției și în afara acesteia, în scris, pe rețelele de 
socializare. Observațiile asupra unui coleg se vor aduce la cunoștință prin întocmirea unui raport 
scris ce va fi înmânat arbitrului șef al competiției, imediat după incident sau la finalul acestuia. 
Raportul va fi analizat de către membrii CAJJ, ce vor lua măsuri în consecință.  

Pe suprafața de competiție, arbitrul trebuie să aibă o conduită adecvată și să arbitreze toți 
concurenții fără discriminare. Acesta trebuie să aibă o ținută decentă, în conformitate cu 
reglementările naționale, să fie corect, onest, obiectiv și să aibă un limbaj civilizat. 

Arbitrii nu au voie să utilizeze telefonul mobil atunci când sunt angrenați în arbitraj pe 
suprafața de luptă.  

Arbitrii nu au voie să fie sub influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe psiho-active 
pe timpul prestației de arbitru. 

Arbitrii nu socializează cu concurenții și nu îi încurajează/sfătuiesc atât timp cât concurenții 
sunt angrenați într-un meci. 

11.2. Participarea arbitrilor la competiții  

Toți arbitrii de Ju-Jitsu cu licență la zi pot participa la competițiile ce sunt confirmate și 
înscrise în calendarul anual al DJJ/FRAM.  

Arbitrii ce participă la competiții de Ju-Jitsu din afara calendarului anual al DJJ în calitate de 
Arbitru, vor cere acordul CAJJ pentru participare. Acest acord se va elibera în condiții bine 
întemeiate, fiind corelat cu acordul dat organizatorului competiției de către Directorul DJJ. În caz 
contrar, arbitrul în cauză va suporta sancțiunile impuse de prezentul ROF.   

După trimiterea invitației scrise la o competiție de Ju-Jitsu către toate cluburile din DJJ și 
secretariatului CAJJ de către organizatori17, aceștia vor solicita numărul de arbitri necesari, iar 
secretarul CAJJ va trimite invitația tuturor arbitrilor. Arbitrii ce sunt disponibili pentru participarea 
la respectivul eveniment au obligația de a informa CAJJ privind disponibilitatea lor. După primirea 
acordurilor arbitrilor disponibili, CAJJ întocmește o listă cu aceștia și va alege numărul de arbitri în 
funcție de necesitățile și complexitatea competiției, comunicând lista finală tuturor arbitrilor și 
organizatorului competiției.  

Dacă un arbitru a fost ales, acesta are obligația de a-și respecte angajamentul, exceptând 
cazurile fortuite. Dacă un arbitru nu-și poate respecta obligația, atât organizatorul cât și 
secretariatul CAJJ trebuie imediat informate. 

Dacă sunt mai mulți arbitri doritori pentru respectiva competiție decât numărul maxim 
necesar, CAJJ decide lista finală a arbitrilor ce vor presta în respectiva competiție, în funcție de 
categoria de arbitraj deținută de solicitanți și cea mai apropiată distanță geografică de domiciliu a 
acestora față de locația de desfășurare a competiției. 

Toate competițiile de Ju-Jitsu vor fi supravegheate pe partea de arbitraj de către un arbitru 
șef al competiției, acesta fiind unul din cei 5 (cinci) membri ai CAJJ, sau un arbitru cu licență 
internațională numit de CAJJ. Arbitru șef al competiției va coordona activitatea tuturor arbitrilor 
respectivei competiții, va observa prestația acestora pe întreaga perioadă și va soluționa eventualele 
disfuncționalități legate de arbitraj (pe loc sau în termen de 30 de zile) ce nu pot fi gestionate de 
arbitrii responsabili ai saltelelor.    

11.3. Dress Code-ul arbitrilor 

Toți arbitrii din cadrul DJJ, fără excepție, vor respecta Dress Code-ul arbitrajului de Ju-Jitsu 
internațional, fiind îmbrăcați cu cămașă albă (în funcție de anotimp) cu mânecă scurtă sau lungă pe 
care se va aplica emblema cu categoria licenței de arbitru, vor purta cravată de culoare bleumarin, 
sacou, pantaloni și șosete negre. 

 

17 Toate cluburile afiliate FRAM/DJJ ce doresc și organizează competiții de Ju-Jitsu au obligația de-a informa secretariatul CAJJ cu privire la necesarul 
de arbitri pe sistemele de întrecere ce le organizează. 
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Intrarea pe saltelele de competiție se va efectua doar în șosete, nefiind admisă nici un fel de 
încălțare.   

Orice abatere de la aceste reguli de Dress Code, vor fi sancționate conform prezentului ROF. 
 
Art. 12 – Remunerația arbitrilor și protocolul acestora 

Arbitrii de Ju-Jitsu vor fi remunerați pentru prestația lor la competițiile de profil conform 
normelor financiare în vigoare, precum și a deciziilor conducerii DJJ sau a Biroului Federal al FRAM.   

Arbitrii ce sunt selectați pentru Campionatele Naționale și Cupa României de Ju-Jitsu, și care 
își au domiciliul în altă localitate decât cea în care are loc competițiile, li se pot deconta cheltuielile 
privind cazarea, masa și transportul de către FRAM, conform normativelor financiare în vigoare și 
dispozițiilor financiare ale DJJ.  

Este necesară participarea unui număr de minim 4 (patru) arbitri/saltea pentru sistemele 
Fighting, Contact și Jiu Jitsu (Ne-waza) și 7 (șapte) arbitri/saltea pentru sistemele Duo și Duo Show. 
Pe lângă aceștia, este de preferat a se avea în vedere un arbitru de rezervă și minim 2 asistenți 
pentru fiecare saltea în parte. 

La competițiile organizate de entitățile sportive din cadrul DJJ/FRAM, organizatorului îi 
revine obligativitatea decontării indemnizației arbitrilor pe baza unei facturi (pentru PFA / PFI) sau 
a statul-ui de plată în baza Contractului de Activitate Sportivă pentru cei ce optează pentru aceasta, 
conform normelor financiare în vigoare. 

În funcție de importanța competiției (Cupă/Open, Campionat Național, Cupa României) și de 
durata desfășurării acesteia, arbitrilor li se vor asigura locuri de cazare în unități turistice ce au 
minim 2 stele, dacă competiția depășește 8 ore, având asigurate 3 mese/zi și decontarea 
transportului pentru fiecare arbitru în parte (în limita bugetului aprobat prin actele legislative). 
Arbitrilor domiciliați în localitatea desfășurării competiției li se vor asigura servirea mesei în 
conformitate cu actele normative în vigoare. 

Este recomandat ca organizatorul competiției să asigure un minim de lichide, pentru fiecare 
arbitru în parte, pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului (apă plată sau minerală, sucuri 
/ cafea, etc). 

      
Art. 13 – Recompense și sancțiuni 

13.1. Recompense  

Pentru prestații oneste și corecte realizate în competițiile interne și internaționale, cât și 
pentru recunoașterea contribuției unor arbitri la ridicarea prestigiului Ju-Jitsu-lui Românesc, CAJJ 
poate propune acordarea următoarelor recompense: 

1. Titlu de “Arbitru de Onoare”, la retragerea din activitate18; 
2. Distincția “Cel mai bun arbitru al anului” 19; 
3. Recomandare pentru susținerea examenului de arbitru internațional; 
4. Alte distincții, trofee, prime și premii20. 

  

13.2. Sancțiuni 

Pentru abateri de la regulamentul de arbitraj, încălcarea Statului FRAM, a prezentului ROF, 
regulamentelor, deciziilor, normelor competiționale și de etică sportivă, cât și pentru săvârșirea 
unor fapte ce contravin spiritului sportiv, CAJJ poate aplica următoarele sancțiuni: 

 

18 Arbitrul de Ju-Jitsu poate activa până la vârsta de 65 de ani. 
19 Se va avea în vedere procentul din ranking-ul național privind participarea la competiții și propunerea Colegiului Antrenorilor, care poate efectua o 
analiză internă, cărui arbitru dorește a i se acorda această distincție. 
20 Prime și Premii în funcție de bugetul alocat de DJJ din venituri proprii. 
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1. Avertisment; 
2. Suspendare temporară; 
3. Retrogradarea licenței; 
4. Retragerea / anularea licenței. 
Se sancționează faptele incompatibile cu calitatea de arbitru, precum și faptele care, deși au 

fost săvârșite în afara activității în calitatea de arbitru, sunt de natură a compromite prestigiul său 
ori al colegilor săi, sau al reprezentanților, membrilor sau oficialilor din cadrul CAJJ, DJJ sau FRAM.     

Toate faptele incompatibile cu calitatea de arbitru (abaterile), săvârșite de arbitri, sunt 
supuse analizei CAJJ în scopul aplicării cadrului normativ al sancțiunilor disciplinare.  

Sancțiunile sunt aplicate în baza raportului întocmit de arbitrul șef al competiției, a 
sesizărilor primite în scris, precum și în baza oricărei probe utile pentru aflarea adevărului.      

Orice arbitru acuzat21 are prezumția de nevinovat până ce vinovăția acestuia va fi stabilită de 
comisia CAJJ. Oricărui arbitru acuzat îi este garantată respectarea dreptului la apărare. 

 
Sancțiunile aplicabile arbitrilor sunt: 
1. Avertismentul se aplică arbitrilor care: 
a. Se prezintă la competiție cu o ținută necorespunzătoare având una dintre piesele de 

vestimentație lipsă sau în neconcordanță cu  Dress Code-ul național al arbitrilor de Ju-Jitsu; 
b. Arbitraj eronat repetat, nesiguranță în decizii, lipsa de cooperare cu arbitrii pe timpul 

activității de arbitraj, decizii ce nu pot influența rezultatul unui meci; 
c. Plecarea de la masa de arbitraj fără a anunța și a avea acordul arbitrului responsabil al 

respectivei saltele; 
d. Întârzierea la competiția la care a fost delegat, fără a avea o justificare pertinentă.   
2. Suspendarea temporară22 se aplică arbitrilor care: 
a. Se prezintă la concurs cu o ținută necorespunzătoare, având mai multe piese de 

vestimentație neconforme cu Dress Code-ul arbitrilor de ju-jitsu; 
b. Arbitraj eronat cu decizii intenționate ce pot vicia rezultatul unui meci. Greșelile pot fi 

sancționate pe loc de către arbitrul șef al competiției prin retragerea de pe saltea a arbitrului 
respectiv pe întreaga perioadă a competiției; 

c. Arbitrii ce nu se prezintă la competiția la care au fost delegați, fără a anunța lipsa lor 
secretariatului CAJJ cu 24 de ore înaintea începerii acesteia. 

d. Alte situații neprevăzute pe care comisia CAJJ le consideră ca fiind abateri. 
3. Retrogradarea licenței se aplică arbitrilor pentru următoarele abateri: 
a. Comportament necorespunzător, gesturi necuviincioase, injurii și amenințări la adresa 

colegilor arbitri, a sportivilor, antrenorilor, oficialilor și publicului, manifestate înainte, în timpul sau 
după competiție; 

b. Consumul sau prezentarea la competiție sub influența băuturilor alcoolice sau a unor 
substanțe psiho-active; 

c. Fapte ce pot aduce atingere onoarei, reputației, demnității sau imaginii publice a unei 
persoane oficiale sau a unui grup de persoane, cu privire la sexul, rasa, culoarea, cultura, limba ori 
religia aceleia/acelor persoane. 

d. Alte situații neprevăzute pe care comisia CAJJ le consideră ca fiind abateri cu grad mediu. 
4. Suspendarea definitivă a licenței (excluderea) se aplică arbitrilor, astfel: 
Suspendarea definitivă din activitate a arbitrilor reprezintă sancțiunea disciplinară cea mai 

gravă, ce constă în radierea acestora din evidențele CAJJ/DJJ/FRAM și interzicerea dreptului de a 

 

21 Orice arbitru acuzat are, în special, dreptul: 
- să fie informat, în termenul cel mai scurt și în mod amănunțit, asupra naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa; 
- să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; 
- să se apere el însuși sau să fie asistat de un apărător ales de el; 
- să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării și să poată aduce în apărarea sa martori noi sau materiale audio/video. 

22 Perioada de suspendare va fi aplicată de CAJJ după analizarea faptei. 
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mai participa la activitățile organizate și desfășurate de acestea, în calitate de arbitru, acelei 
persoane care a săvârșit una din următoarele fapte: 

a. Acceptarea de avantaje materiale de la echipele arbitrate sau diverse persoane interesate, 
atât direct cât și prin interpuși, în scopul influențării rezultatelor dintr-o competiție sau în scopul 
obținerii unui avantaj sau a unui câștig în legătură cu activitatea desfășurată, pentru sine sau pentru 
alții; 

b. Inițierea, participarea și instigarea la acțiuni ce pot afecta prestigiul și imaginea CAJJ, DJJ 
sau a FRAM; 

c. Săvârșirea unei alte abateri din cele prezentate la pct. 3.a., în același an de către același 
arbitru.  

Decizia de sancționare cu Excluderea din cadrul corpului arbitrilor se va lua de comisia CAJJ, 
fiind comunicată verbal și ulterior în scris23, direct arbitrului care a săvârșit abaterea/abaterile ce au 
fost vădite și demonstrate, decizia fiind comunicată și secretariatului FRAM.  
  

Constituie de asemenea abatere de la reglementările legale, organizarea de cursuri de 
arbitraj în Ju-Jitsu, fără autorizarea CAJJ. La stabilirea sancțiunile se va ține seama de cauzele și 
gravitatea faptelor, împrejurările în care au fost săvârșite și gradul de vinovăție a fiecărui participant 
în parte. 

Informările venite de la forurile superioare de arbitraj pe Ju-Jitsu privind sancționarea de 
către aceștia a unui arbitru de Ju-Jitsu din România, vor fi analizate în CAJJ și se vor comunica verbal 
și în scris direct arbitrului în cauză. 

Toate sancțiunile vor fi consemnate într-un registru de evidență ce se află la secretariatul 
CAJJ, având termen Permanent, documentația fiind depusă la sediul FRAM, cu număr de ordine. 
    

Art. 14 – Prevederi finale / Diverse  

Prin aprobarea conducerii DJJ, cu acordul scris al CAJJ, se pot înființa centre de școlarizare și 
examinare permanente, unde, sub tutela unui Lector, se pot desfășura cursuri pentru examenele de 
trecere în corpul arbitrilor, de avansare în gradul următor, precum și împrospătarea cunoștințelor 
pe linie de arbitraj. 

Toți arbitrii de Ju-Jitsu trebuie să fie membri ai unei entități sportive ce este afiliată la 
DJJ/FRAM.  

Vârsta maximă pentru a putea arbitra la nivel național24 este de 65 de ani.  
Arbitrii care au și altă calitate25 la entitatea sportivă de proveniență vor trebui să aleagă 

calitatea ce o vor prezenta la competițiile naționale, aceștia neputând avea dublă calitate (antrenor / 
arbitru sau sportiv / arbitru) decât în cazuri excepționale ce au fost în prealabil analizate și aprobate 
de CAJJ. 

Arbitrii ce reprezintă o entitate sportivă nu vor putea arbitra meciuri în care luptă sau 
demonstrează sportivi/sportiv de la propriul club de proveniență.  

Orice alte situații ivite și necuprinse în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a 
activității Arbitrilor de Ju-Jitsu din România vor fi analizate și soluționate de CAJJ, prin majoritatea 
simplă a voturilor membrilor săi, luându-se decizii în consecință. 

Modificarea prezentului Regulament se face numai de către CAJJ, ori de câte ori este necesar. 
Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a activității Arbitrilor de Ju-Jitsu din 

România se completează de drept cu dispozițiile legale în materie. 
Orice prevedere a prezentului Regulament care se dovedește a fi contrară dispozițiilor legale, 

deciziilor FRAM/IJJF/JJEU este nulă de drept și va fi înlocuită de CAJJ cu o dispoziție legală, cât mai 
apropiată de sensul original al prevederii nelegale. 

 

23 Comunicarea sancțiunii în scris se va efectua de CAJJ în termen de maxim 30 de zile. 
24 Fac excepție Arbitrii de ju-jitsu cu licență internațională care se supun regulamentelor internaționale. 
25 Calitate = Antrenor, Sportiv, etc. 
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Anexe: 

Anexa nr. 1 – Ranking list al arbitrilor de Ju-Jitsu din România; 
Anexa nr. 2 – Fișa de înregistrare și înscriere la cursul de școlarizare. 

Anexa nr. 1 
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Anexa nr. 2 

 

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE ȘI ÎNSCRIERE 

Nume și prenume 
 

Adresa de domiciliu 
 

Localitatea / Cod poștal 
 

Numărul de telefon 
 

E-mail 
 

Gradația în Ju-Jitsu 
 

Gradație în alte stiluri 
 

Doresc să devin arbitru în 
sistemul / sistemele:  
(se va bifa cu x căsuța pentru sistemul 

respectiv) 

Duo / Duo 
Show 

Fighting Contact 
Jiu Jitsu 

(Ne-waza) 
    

Alte informații utile  
 

 

STAGII DE PERFECȚIONARE: 

Tipul stagiului Perioada Locul Lector/i  Observații 

     

     

 
COMPETIȚII ARBITRATE ÎN ULTIMII 2 ANI: 

Competiția Data Locul Nume Arbitru Șef Observații 

     

     

 

Data: _____________ 

Semnătura: _______________________ 
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