
 

 

Formarea și ierarhizarea arbitrilor din cadrul Federației Române de Ciclism 

 

Pentru a deveni arbitru in cadrul Federației Române de Ciclism e nevoie de parcurgerea unui  

parcurs de formare compus din mai multe etape ierarhizate. 

 

Un nivel superior deține toate drepturile unui nivel inferior. 

 

Cei interesați de a intra în programul de formare al arbitrilor, indiferent de specializare 

(șosea, mtb, etc.), sunt rugați să ia legătura cu Președintele Colegiului Central al Arbitrilor. 

 

Zoltán Györfy – colegiularbitrilor@federatiadeciclism.ro 

 

Calificările sunt, în ordine crescătoare a ierarhiei, următoarele: 

 

1. Arbitru aspirant: 

a. Condiții de eligibilitate: oricine este interesat să devină arbitru asistent; 

b. Procedura/pasii:  

- inscrierea; 

- primirea documentatiei/bibliografiei necesare; 

- insusirea cunostintelor din documentatie/bibliografie; 

- sustinerea unui test on-line în urma caruia e declarat respins sau 

admis pentru pasul următor; 

- participarea la minim un concurs în calitate de arbitru aspirant; 

- sustinerea unui examen scris în urma caruia va primi o nota și va fi 

declarat admis sau respins; nota, în cazul celor admiși, va fi luata în 

considerare ulterior în cadrul procesului de delegare ca arbitru; 

c. Un aspirant poate participa la concursuri alături de un arbitru național sau 

elite. Este supravegheat direct de juriul de arbitri și de către arbitrul principal; 

d. Formarea se face de către FRC; 

e. Participarea se face pe cheltuiala proprie; 

 

2. Arbitru asistent: 

a. Condiții de eligibilitate: cei care au promovat examenul organizat de Colegiul 

Central al Arbitrilor;  

b. Arbitrul asistent poate să fie delegat la orice concurs și este supravegheat și 

evaluat de către arbitrul principal; 

c. Formare se face de către FRC; 

d. Experiența minima pentru promovare: 3 concursuri arbitrate în diferite 

categorii și zero penalizari din partea Colegiului Central al Arbitrilor; 
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e. După acumularea condițiilor minime de promovare poate să susțina examenul 

de promovare pentru poziția de arbitru național. 

 

3. Arbitru național: 

a. Condiții de eligibilitate: cei care au promovat examenul descris la punctul 2, 

litera e) 

b. Poate fi delegat la evenimente naționale și internaționale desfășurate pe 

teritoriul Romaniei. Dacă are experiența și cunostintele necesare poate fi 

delegat ca arbitru principal la evenimente naționale; 

c. Formare se face de către FRC; 

d. Dacă are pregătirea și experiența necesara poate să participe la un curs de 

formare Elite National Commissaire organizat de UCI; 


