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                                                       Regulamentul de funcționare a 
                                 Corpului Național al Arbitrilor Columbofili din România 
                                din cadrul sectiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România 
 
   CUPRINS: 
Capitolul 1- C.N.A.C.R. - Considerații generale, 
Capitolul 2- Comisia de conducere a C.N.A.C.R. din cadrul sectiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. 
România –componenta si atribuții, 
Capitolul 3- Sedintele anuale  ale C.N.A.C.R../Alegerile C.N.A.C.R., 
Capitolul 4- Obiectivele generale ale C.N.A.C.R. 
Capitolul 5- Atestarea și promovarea arbitrilor C.N.A.C.R. , 
Capitolul 6- Arbitrii C.N.A.C.R. – atribuții și responsabilități, 
Capitolul 7- Rezolvarea contestațiilor în cadrul expozițiilor, 
Capitolul 8- Aprecierea (recompensarea) si sanctionarea arbitrilor membri ai C.N.A.C.R., 
Capitolul 9- Dispoziții finale. 
 
   Capitolul 1- C.N.A.C.R. - Considerații generale 
 
1.1. F.N.C.P.P.A.M. România  organizează și reglementează activitatea de arbitraj columbofil prin 
prevederile din statutul Federatiei și ale prezentului regulament al C.N.A.C.R. al din cadrul sectiei de 
porumbei a  F.N.C.P.P.A.M. România . 
1.2. C.N.A.C.R. își desfășoară activitatea independent, dar sub coordonarea directă a Sectiei de 
Porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România . 
1.3. C.N.A.C.R. va fi alcătuit din totalitatea arbitrilor columbofili  nationali si de club din cadrul 
comisiei de porumbei, care sunt membri ai asociatiilor/cluburilor  membre ale  F.N.C.P.P.A.M. 
România  și au cotizația plătită la zi. 
1.4. Normele și standardele pentru care sunt instruiți arbitrii membri C.N.A.C.R. și după care vor 
realiza actul de arbitraj columbofil în competiții, sunt normele aplicababile în vigoare ale forului 
tutelar Ententee Europeenne. 
 
Capitolul 2- Comisia de conducere a C.N.A.C.R. din cadrul sectiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. 
România  –componenta si atribuții. 
 
2.1. Comisia de conducere este forul executiv de conducere a C.N.A.C.R. , care supervizează 
organizarea activității de arbitraj columbofil în cadrul F.N.C.P.P.A.M. România . 
2.2 Comisia de conducere a C.N.A.C.R. coordonează, organizează și controlează întrega activitate ce 
ține de domeniul arbitrajului columbofil și activitatea de organizare a arbitrajelor columbofile în cadrul 
evenimentelor expoziționale ce se desfășoară sub egida F.N.C.P.P.A.M. România . 
2.3.  Comisia de conducere a C.N.A.C.R.  este formată din 5 membri : 
– Președintele comisiei naționale de arbitri columbofili, 
– Vicepresedintele comisiei naționale de arbitri columbofili, 
– Secretarul comisiei nationale de arbitri columbofili, 
– 2 membri. 
 Presedintele comisiei nationale de arbitri columbofili va numi secretarul, vicepresedintele si cei doi 
membri ai comisiei nationale de arbitri columbofili, pe care ii va comunica spre validare Comitetului 
de conducere al Sectiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România .   
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2.4. Comisia națională de arbitri columbofili elaborează strategia de dezvoltare în domeniul activității 
de arbitraj  columbofil, elaborează normele aplicabile pentru competițiile interne în concordanță cu 
normele Ententee Europeenne. 
2.5. Comisia națională de arbitri columbofili elaborează regulamentul de arbitraj columbofil pentru 
expoziția națională din anul respectiv și desemnează arbitrii delegați pentru arbitrarea în cadrul 
expozițiilor naționale ale F.N.C.P.P.A.M. România 
2.6. a) Comisia națională de arbitri columbofili realizează delegarea pentru arbitri, doar pentru 
expozițiile naționale ale F.N.C.P.P.A.M. România . 
   b) Pentru celelalte expoziții, respectiv: locale, regionale, sau alte competiții naționale și 
internaționale, asociațiile membre ale F.N.C.P.P.A.M. România, organizatoare ale expozițiilor pot 
invita și stabili componența comisiilor de arbitraj columbofil  pe care le agreează, cu conditia ca acei 
arbitri sa fie membri ai CNACR cu cotizatia de arbitru achitata la zi si sa fie membri activi ai unui 
club/asociatie afiliat(a) la F.N.C.P.P.A.M.Romania . 
2.7. Comisia supervizează formarea, specializarea și perfecționarea unui corp național de arbitri 
columbofili. 
2.8. Comisia națională de arbitri columbofili va coordona atestarea membrilor crescători ca arbitri, pe 
baza unor criterii de selecție trasparente expuse în prezentul regulament și în conformitate cu cerințele 
și exigențele Ententee Europeenne și de obicei ale principiului reprezentării pentru fiecare asociație/ 
club, adică numărul de arbitri atestați dintr-o asociație/club,  va fi în concordanță cu necesitatile  de 
arbitraj ale  asociației/ clubului respectiv. 
2.9.  Comisia de arbitri columbofili colaborează cu  comisia de standardizare din cadrul comisiei de 
porumbei a F.N.C.P.P.A.M.R. a raselor de porumbei. 
2.10. Comisia națională de arbitri a C.N.A.C.R. are responsabilitatea să implementeze ultimele norme 
și standarde în vigoare la nivel national si  european. 
 
2.11. Atribuțiile președintelui  C.N.A.C.R : 
 2.11.1. Funcția de președinte al C.N.A.C.R. presupune realizarea unor responsabilități pe linie 
administrativă în cadrul C.N.A.C.R. din cadrul Comisiei de porumbei a  F.N.C.P.P.A.M. România 
 2.11.2. Președintele C.N.A.C.R. are datoria să facă informări cu privire la activitatea de arbitraj 
columbofil pe care comisia o desfășoară in cadrul evenimentelor columbofile ale F.N.C.P.P.A.M. 
România   
  2.11.3. Președintele comisiei va face rapoarte scrise de informare cu privire la activitățile realizate pe 
linie de arbitraj și le va prezenta în cadrul ședințelor  anuale  ale arbitrilor C.N.A.C.R., precum si in 
cadrul sedintelor anuale ale Comisiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România  . 
  2.11.4. Președintele comisiei naționale de arbitri columbofili  reprezintă F.N.C.P.P.A.M. România , la 
reuniunile europene ale Entente Europeene pentru domeniul de arbitraj columbofil, unde va face 
informări cu privire la activitatea de arbitraj columbofil desfășurată în România, de către C.N.A.C.R. 
sub egida F.N.C.P.P.A.M. România sau va delega o alta persoana din cadrul C.N.A.C.R.. 
  2.11.5. Președintele comisiei naționale de arbitri columbofili coordonează activitatea  C.N.A.C.R. și  
elaborează programe și strategii de dezvoltare și coordonare a activității de arbitaj columbofil. 
  2.11.6. Președintele comisiei are rol de mediator pentru eventuale neconcordanțe de opinii sau 
conflicte în cadrul comisiei naționale de arbitri columbofili, unde hotărârile se iau în mod consensual 
cu acordul tuturor membrilor comisiei si in cazuri speciale (eventuale suspendari sau excluderi) cu 
presedintele Sectiei de Porumbei. 
  2.11.7. Presedintele este inlocuit in toate evenimentele din cadrul/sub egida F.N.C.P.P.A.M. România  
la care nu poate lua parte, de catre vicepresedintele C.N.A.C.R. care va lua decizii si va semna in 
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numele presedintelui  decizii, procese verbale, etc. 
  2.11.8.  Presedintele C.N.A.C.R. va numi secretarul,vicepresedintele si cei doi membri ai C.N.A.C.R . 
si ii prezinta pentru validare presedintelui sectiei de porumbei. In cazul in care cei numiti si validati sa 
faca  parte din conducerea C.N.A.C.R. nu corespund cerintelor, pot fi revocati si inlocuiti de catre 
presedintele C.N.A.C.R. 
  2.11.9. Presedintele C.N.A.C.R. numeste  o echipa tehnica, in vederea verificarii, atestarii si 
validarii competentelor arbitrilor, formata din 3 membri( obligatoriu arbitri nationali ). 
 
 
Capitolul 3- Sedintele anuale  ale Corpului Național a Arbitrilor Columbofili din România/ 
Alegerile C.N.A.C.R. 
3.1. Convocarea sedintei anuale a C.N.A.C.R. se va. face de către presedintele C.N.A.C.R., și va fi 
anunțată prin secretarul comisiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită, prin mijloce specifice 
și pe site-ul F.N.C.P.P.A.M. România 
3.2. Anunțul convocării va cuprinde locația unde va avea loc ședința, data și ora desfășurării și 
ordinea de zi a sedintei. 
3.3. Ședința  anuala a arbitrilor C.N.A.C.R va fi condusă de președintele C.N.A.C.R., sau în lipsa 
acestuia de vicepreședintele C.N.A.C.R., iar procesul verbal al ședinței va fi întocmit de către 
secretarul C.N.A.C.R.. Procesul verbal de ședință va fi expus pe site-ul Federatiei, la secțiunea 
destinată C.N.A.C.R. pentru buna informare a tuturor arbitrilor C.N.A.C.R. 
3.4. Propuneri cu privire la diverse probleme în domeniul de arbitraj columbofil care vizează 
îmbunătățirea acestei activități sau derularea unor activități de pregătire pot fi făcute de către arbitrii  
membri ai C.N.A.C.R. spre a fi prezentate in sedinta anuala  și aprobate cu acordul conducerii 
C.N.A.C.R. 
3.5. Propunerile mai sus amintite se vor trimite în scris, pe hârtie sau în format electronic la 
secretariatul   C.N.A.C.R. in termen de 10 zile de la data convocarii sedintei. 
3.6. Reunirea C.N.A.C.R.  pentru dezbaterea problemelor specifice se poate face de obicei cu ocazia 
Adunărilor generale ordinare ale F.N.C.P.P.A.M. România, odată cu desfășurarea sedințelor comisiei 
de porumbei  a Federatiei, sau la altă dată stabilită de conducerea C.N.A.C.R. . 
3.7. Ședințele  tehnice ale C.N.A.C.R. vor fi anunțate de către secretarul acesteia prin mijloace 
specifice. 
3.8. Sesiunile sedintelor tehnice C.N.A.C.R. vor fi conduse de președinte, sau de către vicepreședinte, 
iar procesele verbale vor fi întocmite de către secretarul C.N.A.C.R.. 
3.9.  Presedintele C.N.A.C.R  este numit de catre presedintele Sectiei de Porumbei, o dată la 4 ani, în 
acealași an cu alegerile Federatiei. El poate fi revocat in cazul in care nu corespunde cerintelor postului. 
 
 
Capitolul 4- Obiectivele generale ale C.N.A.C.R. 
 
4.1.   Obiectivele generale ale comisiilor  de arbitri sunt: 
4.1.1.Organizarea de cursuri pentru atestarea unor membri crescători ai Federatiei ca arbitri 
columbofili, pe baza unor criterii de selecție trasparente expuse pe site-ul Federatiei și în conformitate 
cu cerințele și exigențele Ententee Europeenne . 
4.1.2. In cadrul C.N.A.C.R. se va face planificarea cursurilor si examenelor de arbitraj columbofil și  
se va comunica asociațiilor/cluburilor afiliate F.N.C.P.P.A.M. România. Asociațiile/cluburile notificate, 
vor comunica numele membrilor crescători pe care doresc să-i nominalize pentru înscrirea și urmarea 
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cursurilor de atestare ca  arbitri C.N.A.C.R. . Prioritate în acest sens au asociatiile/cluburile nou afiliate 
la F.N.C.P.P.A.M. România, care nu au arbitri specializați conform normelor la nivel european. 
4.2.  Organizarea de stagii de pregătire, seminarii, de evaluare și perfecționare pentru arbitrii 
deja atestați ai C.N.A.C.R. Comisia nationala de arbitri columbofili  va organiza anual aceste 
reuniuni pentru pregătirea continuă a arbitrilor și ridicarea nivelului lor de cunoștințe în domeniu, 
conform standardelor și normelor europene aplicabile. 
4.2.1. In cadrul acestor stagii, presedintele C.N.A.C.R. impreuna cu comisia pentru verificarea, 
atestarea si validarea competentelor in arbitraj columbofil, vor decide, in urma propunerilor facute de 
presedintele   C.N.A.C.R daca arbitrii de club propusi spre promovare, primesc titulatura/ gradul de 
“arbitru national”. In acest sens arbitrii propusi spre promovare vor sustine un examen scris si practic. 
In urma deciziilor luate in cadrul acestei comisii, se va intocmi un proces verbal care va centraliza 
aceasta situatie. In cazul in care candidatii la promovare primesc calificativul favorabil pentru 
promovare, acestia vor primi un atestat semnat de catre presedintele C.N.A.C.R. . 
4.3. Asigurarea unor arbitraje columbofile imparțiale la expozițiile locale, regionale, naționale. 
4.4. Rezolvarea contestațiilor privind arbitrajele în cadrul evenimentelor expoziționale. 
4.5. Implementarea și asigurarea cunoașterii de către membrii crescători a standardelor nationale si  
europene a raselor de porumbei, prin mijloace informative specifice, prin colaborarea strânsă cu 
comisia de standardizare a  Comisiei de Porumbei a F.N.C.P.P.A.M.R.. 
4.6. Participarea la cursuri europene de pregătire a arbitrilor columbofili și diseminarea informațiilor 
acumulate la aceste cursuri, cu ocazia întrunirilor arbitrilor columbofili la seminariile anuale de 
pregătire pentru implementarea noutăților din domeniul de arbitraj columbofil. 
4.7. Elaborarea unor norme de arbitraj columbofil specifice sau regulamentare pentru activitățile 
desfășurate în domeniul de arbitraj columbofil. 
 
Capitolul 5- Atestarea și promovarea arbitrilor C.N.A.C.R . 
5.1. Pregătirea unor membri crescători ai Federatiei ca arbitri columbofili se va face prin cursuri (stagii 
de pregătire), după care vor susține un examen de atestare ca arbitri de club/national. 
5.2. Inscrierea pentru cursul de arbitraj se face in urma unei cereri catre secretariatul C.N.A.C.R.. 
Cursantul trebuie sa fie membru al unui club/asociatii din cadrul F.N.C.P.P.A.M.R., sa aiba cotizatia 
platitat la zi in cadrul clubului sau asociatiei din care face parte, iar clubul /asociatia sa aiba platita la zi 
cotizatia catre F.N.C.P.P.A.M.R. . 
5.3.  Pana la data inceperii cursului, solicitantul trebuie sa achite o taxa de inscriere/participare care va 
fi stabilita periodic in cadrul sedintelor anuale ale conducerii C.N.A.C.R. si care se va achita in contul 
F.N.C.P.P.A.M.R. _________________________________ 
5.4. Selecția crescătorilor pentru nominalizarea la înscrierea pentru cursuri de pregătire ca arbitri 
columbofili se va face la nivelul asociațiilor/cluburilor afiliate F.N.C.P.P.A.M. România, pe baza unor 
criterii de selecție trasparente, expuse în prezentul regulament, în conformitate cu cerințele și 
exigențele Ententee Europeenne și cu principiul reprezentării proporționale. 
5.5. Criteriile de selecție pentru crescători de care asociațiile/cluburile trebuie să țină cont în vederea 
nominalizării sunt : 
a) crescătorul să fie membru al unei asociatii/club al  Federatiei cu cotizația plătită la  timp; 
b) crescătorul trebuie să fi participat cel puțin 2 expozitii  naționale cu porumbeii pe care ii crește; 
c) crescătorul să fie preocupat de informarea cu privire la standardele raselor de porumbei; 
d) crescătorul trebuie să aibă temeinice cunoștințe și să de-a dovadă de preocupare pentru acumularea 
de noi informații în domeniu; 
e) să aibă o ținută morală bună, să fie cinstit ; 
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f) să se poată deplasa în delegații pentru efectuarea de arbitraje columbofile. 
5.6. Oricare crescător, membru al Federatiei care a urmat cursurile de pregătire (2 cursuri/sedinte de 
arbitraj in decursul de 3 ani)  și a absolvit un examen de arbitru columbofil practic si teoretic organizat 
de C.N.A.C.R., dobândește calitatea de arbitru de club. 
5.7. Arbitrii de club mai sus mentionați care au participat la cel putin 3 sedinte de arbitraj/cursuri in 
decursul unei perioade de 4 ani,  care au arbitrat în cadrul a cel puțin trei expoziții naționale alaturi de 
un arbitru national, in cadrul carora sa practice un arbitraj corect, de calitate, fara greseli majore si  sa 
obtina calificative satisfacatoare in acest sens, au posibilitate sa devina arbitri nationali(nu obligatoriu), 
in urma sustinerii examenului de promovare care va fi sustinut cu presedintele C.N.A.C.R. si  echipa 
tehnica pentru verificarea, atestarea si validarea competentelor in arbitraj columbofil.    
5.8.  Arbitrii asociatiilor/cluburilor nou afiliate la F.N.C.P.P.A.M. România, care au facut parte din alte 
forme de asociere asemanatoare Federatiei, vor primi titulatura de arbitru columbofil de club/national 
in urma deciziei presedintelui C.N.A.C.R. coroborata cu decizia echipei tehnice pentru verificarea, 
atestarea si validarea competentelor in arbitraj columbofil. Arbitrii de club de la asociatiile nou 
afiliate vor sustine examene de promovare in functie de experienta acumulata dar nu mai 
devreme de 1 an de la atestarea lor in cadrul C.N.A.C.R. In aceasta perioada vor participa la  
sedinta de arbitraj/cursuri si vor participa pentru perfectionare in cadrul expozitiilor nationale, 
alaturi de un arbitru national al C.N.A.C.R. . Daca in acest interval nu vor indeplini conditiile 
cumulative  pentru promovare vor sustine examenele atunci cand acestea vor fi indeplinite . 
5.9. Presedintele C.N.A.C.R. impreuna cu echipa tehnica pentru verificarea, atestarea si validarea 
competentelor in arbitraj columbofil propune si avizeaza atestarea arbitrilor columbofili de club și 
naționali. Presedintele emite si semneaza atestatele și legitimațiile de arbitru columbofil.    
5.10. Președintele C.N.A.C.R comunica  listele actualizate ale arbitrilor columbofili acreditați 
conducerii  Sectiei de Porumbei, care va face demersurile pentru afisarea  pe site-ul F.N.C.P.P.A.M. 
România . 
5.11. Cheltuielile pentru inscrierea la cursul de arbitraj columbofil si ulterior pentru emiterea stampilei 
de arbitru columbofil, sunt sustinute de catre crescatorul care sustine examenul de arbitru columbofil si 
respectiv dobandeste titulatura de arbitru columbofil. 
5.12. Arbitrii C.N.A.C.R. vor primi, in urma solicitarii,  ștampilele de arbitru columbofil, după 
formatul Federatiei, care vor cuprinde și un indicativ specific atribuit fiecărui arbitru columbofil. 
 
Capitolul 6- Arbitrii C.N.A.C.R. – atribuții și responsabilități 
 
6.1. Arbitrii atestați ai C.N.A.C.R., care au calitatea de arbitri columbofili de club sau naționali în 
cadrul Federatiei, sunt obligati sa dea curs convocarilor la expozitiile nationale, să respecte prevederile 
prezentului regulament și a normelor de arbitraj columbofil ale expoziției naționale, precum și a 
indicațiilor comunicate sau stabilite în acord cu organizatorul expozițiilor nationale, locale, regionale, 
internaționale sau europene la care participă. 
6.2. Arbitrii C.N.A.C.R. se vor preocupa continuu pentru ridicarea nivelului lor de cunoștințe și 
abilități în domeniul de arbitraj columbofil, conform standardelor  în vigoare, la nivel european și 
național, în vederea prestării unui act de arbitraj columbofil profesional, la un nivel calitativ ridicat. 
6.3. Actul de arbitaj columbofil prestat de arbitrii C.N.A.C.R. trebuie să dea dovadă de imparțialitate 
față de expozant, și să arate o temeinică pregătire a arbitrului conform gradului pentru care a fost 
atestat ca arbitru. 
6.4. Actul de arbitraj trebuie să fie motivat prin înscrierea în fișele de arbitraj a calitatilor, cerințelor, 
defectelor, observațiilor necesare, precum și a constatărilor de moment ale arbitrilor în legătură cu 
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exponatul arbitrat. 
6.5. Arbitrii trebuie să-și asume responsabilitatea unui act de arbitaj corect și imparțial, iar prin 
calitatea actului prestat să încerce să diminueze numărul eventualelor contestații din partea 
expozanților. 
6.6. Arbitrii columbofili au responsabilitatea de a întocmi un raport scris al arbitrajului prestat în 
cadrul unei expoziții, unde a fost delegat de către C.N.A.C.R.   (în cazul expozițiilor naționale) și tot la 
fel, în cazul invitării de către un organizator cu ocazia expozițiilor de club, regionale sau internaționale 
la care a arbitrat. 
6.7. Raportul va face referire la numărul exponatelor arbitrate, din ce rase și ce calificative a acordat 
pentru fiecare exponat, precum și informații cu privire la eventualele contestații primite și modalitatea 
lor de rezolvare, sau dacă a întâmpinat greutăți în prestarea activității de arbitraj la respectiva 
competitie si va fi contrasemnat de responsabilul entitatii organizatoare a expozitiei arbitrate.   
6.8. Rapoartele de arbitraj scrise, vor fi înaintate comisiei de conducere ale C.N.A.C.R. cât mai curând 
posibil, astfel va exista un feedback și comisia de conducere va fi informata despre prestațiile arbitrilor, 
dar și despre eventualele probleme avute în activitatea desfășurată. 
6.9. Arbitrii care efectuează arbitrajul se pot constitui în comisii de arbitri formate din doi sau 3 arbitri, 
sau pot arbitra individual, în funcție de cum s-a stabilit, în acord cu organizatorul competiției sau 
comisia națională de arbitri după caz. 
6.10. Arbitrii care urmează să arbitreze în cadrul unor competiții, se vor preocupa ca în vederea 
prestării actului de arbitraj, să fie pregătiți cu echipamentul necesar arbitrării și să ceară sprijinul 
organizatorului pentru derularea în bune condiții a evalurării exponatelor. 
6.11. Dacă în timpul prestării actului de arbitraj, arbitrii întâmpină greutăți din diverse motive în 
evaluarea exponatelor vor anunța organizatorul competiției, pentru remedierea deficiențelor și crearea 
condițiilor optime de lucru. 
6.12. Arbitrii trebuie să cunoască regulamentul de organizare al expoziției la care arbitrează și să fie 
informați cu privire la normele de acordare a distincțiilor  (titluri de campion, cupe, diplome ) de către 
organizatorul competiției. 
6.13. Arbitrii membri ai C.N.A.C.R. pot face propuneri pentru îmbunătățirea  sau dezvoltărea 
activității de arbitraj columbofil în scris sau în format electronic, organelor de conducere ale 
C.N.A.C.R., spre a fi analizate, dezbătute și aprobate de către acestea. 
6.15. Arbitrii C.N.A.C.R. nu pot arbitra in cadrul unei expozitii organizata de o asociatie/club care  
face/nu face parte din F.N.C.P.P.A.M. România, care are loc in aceeasi perioada cu expozitia nationala 
a F.N.C.P.P.A.M. România, daca au fost convocati sa arbitreze la expozitia nationala a F.N.C.P.P.A.M. 
România. In caz contrar se aplica masurile punitive impuse de Regulamentul de disciplina al 
F.N.C.P.P.A.M. România, precum si de Codul de conduita etica al F.N.C.P.P.A.M. România . 
6.16. Arbitri care fac parte din CNACRvor palti o cotizatie anuala dupa cum urmeaza: 
     -  Arbitrul national va aplati o cotizatie in cuantum de 25 de lei, 
     -  Arbitrul de club va palti o cotizatie de 25 de lei. 
   Cotizatia va fi achitata pana la data la care va fi convocata sedinta anuala de arbitraj a C.N.A.C.R. 
dar nu mai tarziu de aceasta data in contul_________________________________ . 
  
Capitolul 7 - Supervizarea echipelor de arbitraj in cadrul expozitiilor nationale organizate de 
F.N.C.P.P.A.M.R. . 
 
7.1. În cadrul expozițiilor naționale ale F.N.C.P.P.A.M. România  vor putea arbitra arbitrii de club și 
naționali, constituiți în comisii de arbitraj de 1, 2 sau 3 arbitri. 
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7.2. Comisiile C.N.A.C.R. vor fi coordonate de către presedintele C.N.A.C.R., iar supervizarea 
activitatii de arbitraj in cadrul expoziției naționale, va fi facuta de catre comisia stabilita pentru 
supervizarea activitatilor de arbitraj din cadrul expozitiei nationale impreuna cu presedintele 
C.N.A.C.R. . 
7.3. Comisia de supervizare a arbitrajului din cadrul expozitiilor natiionale va fi formata din 3 sau 4 
persoane desemnate de presedintele CNACR, obligatoriu arbitri nationali. 
7.4. Comisia de supervizare a arbitrajului in cadrul  expozitiilor nationale va remedia eventualele erori 
de arbitraj si va intocmi rapoarte scrise despre arbitrajul fiecarui arbitru desemat sa arbitreze in cadrul  
expozitiilor nationale. 
7.5. Rapoartele intocmite de comisia de supervizare  a arbitrajului in cadrul  expozitiilor nationale vor 
fi arhivate de secretarul C.N.A.C.R.. 
7.6.  Rapoartele intocmite de comisia de supervizare a arbitrajului in cadrul  expozitiilor nationale 
impreuna cu presedintele C.N.A.C.R. vor fi determinante pentru promovarea si recompensarea 
arbitrilor care realizeaza arbitrajul in cadrul expozitiilor nationale sau pentru aplicarea masurilor 
punitive care pot determina suspendarea sau retrogradarea arbitrilor, in functie de gravitatea greselilor 
in arbitraj. 
 
Capitolul 8-  Aprecierea (recompensarea) si sanctionarea arbitrilor membri ai C.N.A.C.R. 
 
8.1. C.N.A.C.R. poate acorda distincții (premii) onorifice arbitrilor columbofili ai Federatiei ca semn 
de recunoaștere a activității de arbitraj columbofil desfășurate cu ocazia expozitiilor nationale. 
8.2. În vederea susținerii activității de arbitraj columbofil la expozițiile naționale, arbitrii membri ai 
C.N.A.C.R. vor putea fi recompensați  prin hotărârea conducerii C.N.A.C.R. in concordanta cu 
protocolul de arbitraj stabilit de C.N.A.C.R.  si organizatorul  expozitiei nationale a  F.N.C.P.P.A.M. 
România . 
8.3. Sancțiuni asupra arbitrilor C.N.A.R. sunt stabilite si pot fi luate de către presedintele C.N.A.C.R.    
impreuna cu membrii componenti  ai comisiei de arbitraj. .    
8.4. Sancțiuni asupra membrilor C.N.A.C.R. se pot lua dacă există încălcări grave ale prezentului 
regulament, sau in urma greselilor de arbitraj in cadrul expozitiilor nationale și se pot materializa cu 
degradarea sau suspendarea din activitatea de arbitraj pe o anumită perioadă de timp (1 an, 2 ani, 3 ani 
sau definitiv, in functie de gravitatea greselilor de arbitraj sau a incalcarii regulamentului C.N.A.C.R.). 
Aceste decizii vor fi luate de presedintele C.N.A.C.R. impreuna cu membrii componenti  ai comisiei 
de arbitraj. 
8.5. Refuzul de 2 ori consecutiv, nemotivat, al unui arbitru national membru al C.N.A.C.R., de a arbitra 
in cadrul convocarii la expozitiile nationale conduce la degradarea  acestuia la calificativul arbitru de 
club. In cazul arbitrilor de club, acestia vor fi sspendati pe o perioada de 1 an.   
8.6. Arbitrii C.N.A.C.R convocati sa arbitreze la expozitia nationala a F.N.C.P.P.A.M. România, care 
refuza convocarea si arbitreaza in cadrul unei expozitii organizata de o asociatie/club care  face/nu face 
parte din F.N.C.P.P.A.M. România, care are loc in aceeasi perioada cu expozitia nationala a 
F.N.C.P.P.A.M. România, vor fi  suspendati pe o perioada de 3 ani. Aceasta decizie poate fi luata de 
presedintele C.N.A.C.R. impreuna cu membrii componenti  ai comisiei de arbitraj. 
8.7. Este interzis consumul de alcool sau alte substante interzise de catre arbitrii C.N.A.C.R. care 
realizeaza actul de arbitraj in cadrul expozitiilor nationale. In cazul in care se constata ca unul 
dintre arbitrii care  realizeaza actul de arbitraj in cadrul expozitiilor nationale a consumat sau se 
afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor subsatnte interzise, se impune suspendarea din 
cadrul C.N.A.C.R. pe o perioada de minim 4 ani. 
8.8. Toate deciziile cu privire la recompensarea sau sanctionarea arbitrilor din cadrul C.N.A.C.R. vor fi 
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comunicate conducerii Sectiei de Porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România in vederea validarii acestora . 
 
Capitolul 9- Dispoziții finale 
9.1. Prezentul regulament de funcționare vine în concordanță cu prevederile și normele statutare ale 
F.N.C.P.P.A.M. România și reglementează activitatea de arbitraj columbofil a tuturor membrilor 
C.N.A.C.R. . 
9.2. Toți membrii C.N.A.C.R. sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament de 
funcționare. 
 
  
              28.05.2019                                                                                  Presedinte  C.N.A.C.R. 
                                                                                                                        MARIUS NEAGU 
                                                                                                                      
                                                                   
                                                                                             


