
CURS DE PREGĂTIRE/INSTRUIRE ARBITRI 
                                                            ȘOSEA, 22-25 iunie 2015  

 
Data:  
• În perioada 22-25 iunie 2015 la Miercurea Ciuc  
 
Conţinutul cursului:  
• regulamentul federației și al UCI  
• evidenţierea aptitudinilor sociale şi umane necesare unui arbitru să exercite un control tehnic asupra 
evenimentelor sportive din ramura sportivă ciclism.  
• cazuri practice sau, dacă este posibil, de pus în practică, la un eveniment real, în compania unui instructor arbitru.  
 
Scopul: 
 
De formare a viitorilor arbitri,  ghid de punere în aplicare a controlului tehnic asupra curselor regionale și naționale  
 
Examinarea va cuprinde două părţi:  
 
1.Test scris (cu o durată de 3 ore)  
 
Subiectele acoperite includ:  
• 2 întrebări cu privire la organizarea generală a ciclismului (10% din punctaj) 
• 5 întrebări cu privire la aspectele tehnice şi regulament (șosea) (50% din punctaj) 
• 2 întrebări anti-doping (10% din punctaj) 
• un caz  practic de rezolvat: în ceea ce priveşte un concurs de șosea (30% din punctaj) 
Notă: Scopul este de a stabili capacitatea candidatului de a răspunde la întrebări cu privire la normele generale şi 
tehnice, precum şi de a rezolva cazuri practice.  
• examenul scris constituie două treimi din punctajul total.  
 
2. Probă orală (întrebări cu privire la normele tehnice) maxim 15 minute  
• 3 întrebări cu privire la șosea  
• o întrebare din regulamentul anti-doping 
 
Notă: proba orală este destinată să permită candidatului să se exprime şi, dacă este necesar, pentru a compensa 
eventualele greșeli de la testul scris.  
• examen oral constituie o treime din punctajul total.  
 
Notă: În toate cazurile, întrebările scrise şi orale trebuie să evalueze abilitățile candidatului în domeniile 
reglementate în cursul de formare.  
 
OBSERVAŢII GENERALE  
Candidații care vor trece examenul acestui curs vor primi calificarea de arbitru aspirant, urmând ca în 2015-2016 să 
susțină examenul practic pentru a obține calificarea de arbitru asistent. Absolvenții cursului vor putea fi delegați  la 
competiții sub îndrumarea unui arbitru național. 
 
Delegarea arbitrilor asistenți 

• Aceștia vor fi numiți în calitate de observator (fără drept de barem) în 3 sau 4 curse pe șosea, la bordul 

autovehiculului președintelui juriului de concurs sau în vehiculul arbitrului din mașină aflată în spatele președintelui. 

• Ei vor fi monitorizați de către arbitri naționali cu experiență 
 
Înscrierea se va face pe baza fișei de înscriere (vezi anexa + copie CI/buletin de identitate). Acestea pot fi 
transmise pe e-mail la adresa vali.andoniu@federatiadeciclism.ro   
 
Cerințe:  

- vârsta între 21 și 50 ani 
- cetățenie română 

NU pot participa: 
- sportivi activi 
- antrenori activi 
- membri ai cluburilor afiliate la FRC  

Bibliografie : 

- Regulament Tehnic Șosea  al Federației Române de Ciclism - http://www.federatiadeciclism.ro/site/wp-

content/uploads/2015/03/Regulament-FRC-Sosea.pdf  

- Regulament General UCI http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/80/73/1-GEN-

20150313-E_English.pdf 

- Partea a II-a –curse pe sosea   

http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/82/39/2-ROA-

20150205-E_English.pdf 
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- Regulament disciplina UCI 

http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/68/12-DIS-

20150101-E_English.pdf 

http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/68/12-DIS-20150101-E_English.pdf
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/68/12-DIS-20150101-E_English.pdf

