
 
 

COMISIA CENTRALĂ A ARBITRILOR ÎNOT 

Procedura si regulament privind acreditarea arbitrilor înot FRNPM 

 

REGULI GENERALE 

1. Vor fi recunoscute și acreditate 3 categorii de arbitri înot FRNPM, după cum 

urmează: 

- Categoria 1 - cronometror/inspector întoarceri; 

- Categoria a 2-a - judecător parcurs/starter; 

- Categoria a 3-a - arbitru general; 

 

2. Acreditările sunt valabile o perioadă de 4 ani, și trebuie reînnoite la expirarea 

acestei perioada, cu conditia achitarii taxei de viza anuale. 

 

3. Actualii și foștii membri ai  Comisiei Centrale a Arbitrilor Înot  FRNPM, vor fi 

acreditați adițional, ca și arbitri înot FRNPM, categoria a 2-a, pentru perioada 

2020 -2023, urmând ca la finalul acestei perioade să-și reînnoiască 

acreditarea. În acest sens, aceștia vor trimite o cerere oficială către Comisia 

Centrală a Arbitrilor Înot a FRNPM. 

 

4. Actualii și foștii membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor Înot  FRNPM, care au 

activat pe postul de Arbitru General la competițiile naționale oficiale FRNPM, 

vor fi acreditați adițional, ca și arbitri înot FRNPM, categoria a 3-a, pentru 

perioada 2020 -2023, urmând ca la finalul acestei perioade să-și reînnoiască 

acreditarea. În acest sens, aceștia vor trimite o cerere oficială către Comisia 

Centrală a Arbitrilor Înot a FRNPM. 

 

5. La Campionatele Naționale, Cupa României, și toate celelalte competiții 

organizate sau acreditate de către FRNPM, doar arbitrii înot acreditați FRNPM 

pot arbitra pe următoarele posturi: Arbitru General, Starter, Judecător Parcurs, 

Inspector Întoarceri și Cronometror. 

 

 

 

 



 
 

REGULI SPECIFICE 

1. Cerințe specifice obligatorii pentru acordarea categoriei 1 arbitru înot 

FRNPM, cronometror/inspector întoarceri: 

- Vârsta minimă: 18 ani; 

- Participarea la cursul pentru obținerea categoriei 1 arbitru înot FRNPM, și 

promovarea examenului de specialitate. 

 

 

 

2. Cerințe specifice obligatorii pentru acordarea categoriei a 2-a arbitru înot 

FRNPM, judecător parcurs/starter: 

- Vârsta minimă: 21 ani; 

- Acreditare prealabilă  categoria 1 arbitru înot FRNPM; 

- Participarea la cursul pentru obținerea categoriei a 2-a arbitru înot FRNPM 

și promovarea examenului de specialitate; 

- Experiență anterioară ca și arbitru înot categoria 1 FRNPM, la cel puțin 4 

competiții din calendarul propriu FRNPM sau acreditate FRNPM, împreună 

cu avizul pozitiv  al Arbitrului General al acelor competiții. 

 

 

3. Cerințe specifice obligatorii pentru acordarea categoriei a 3-a arbitru înot 

FRNPM, arbitru general: 

- Vârsta minimă: 25 ani; 

- Acreditare prealabilă categoria a 2-a arbitru înot FRNPM; 

- Participarea la cursul pentru obținerea categoriei a 3-a arbitru înot FRNPM, 

și promovarea examenului de specialitate; 

- Instruire practică la cel puțin 4 competiții din cadrul calendarului propriu 

FRNPM; 

- Avizul pozitiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor Înot FRNPM; 

- Experiență anterioară ca și arbitru înot categoria a 2-a FRNPM, la cel puțin 

4 competiții din calendarul propriu FRNPM. 
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