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REGULAMENTUL
COMISIEI DE ARBITRI DE JOC SI ZBOR AL F.N.C.P.P.A.M.R
Obtinerea atestatului de arbitru
1. Orice membru al FNCPPAMR crescator de porumbei de zbor cu sau fara joc poate dobandi
calitatea de arbitru de zbor. Atestatul de arbitru de zbor se acorda separat pentru grupa de
porumbei cu joc si separat pentru grupa de porumbei fara joc.
2. Atestatele de arbitru de zbor vor avea seria CNAJZR si se vor acorda anual. Numerele
atestatelor vor fi acordate in ordine alfabetica persoanelor care au fost atestate sau au absolvit in
anul respectiv programul de atestare al CNAJZR si vor fi in continuarea celor acordate in anul
anterior.
3. Orice crescator membru al FNCPPAMR care a fost arbitru de zbor principal la cel putin trei
etape pana in anul 2019 inclusiv va dobandi calitatea de arbitru de zbor fara sustinerea unui
examen.
4. Arbitrii de zbor atestati care au arbitrat ca arbitri principali cel putin trei etape pe an pe
parcursul a trei ani pot fi nominalizati drept arbitri instructori de catre Comisia de joc si zbor.
5. Pentru noii arbitri, condiţiile de obţinere a atestatului de arbitru sunt un minim de trei zboruri
de pregatire in calitate de observator sub supravegherea unui arbitru instructor şi reuşita unui
examen final. Confirmarea prezentei ca observator la cele trei arbitraje revine in sarcina
secretarului Comisiei de joc si zbor.
6. Examenul de arbitru se va realiza dupa o solicitare scrisa adresata secretarului Comisiei de joc
si zbor si va consta intr-o etapa in care elevul arbitru va arbitra asistat de un arbitru secund iar
arbitrul instructor va arbitra singur sau asistat de un alt arbitru secund, arbitrajul arbitrului
instructor fiind cel ce va conta in clasamentul etapei. Cele doua fise vor fi trimise Comisiei de
joc si zbor care va decide daca elevul arbitru a absolvit examenul si este promovat ca arbitru.
Pregatirea si perfectionarea arbitrilor
7. Cu ocazia arbitrajelor de pregatire, arbitrul instructor şi elevul arbitru se vor familiariza cu
regulamentul şi arbitrul va explica clar cum trebuie sa se deruleze diferitele figuri de joc si
aprecierea zonelor de inaltime. Elevul arbitru trebuie sa completeze fisa de zbor sub
supravegherea arbitrului instructor.
8. Un arbitru are dreptul sa arbitreze ca arbitru principal numai daca in ultimii trei ani inainte de
noul sezon de zbor a participat la un arbitraj in calitate de arbitru principal. Daca ultimul arbitraj
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ca arbitru principal este mai vechi de trei ani, arbitrul poate obţine dreptul la arbitraj daca acesta
efectueaza in prealabil un arbitraj de pregatire pentru a-şi reimprospata cunoştinţele impreuna cu
un alt arbitru atestat.
9. Pentru a ajunge la un nivel de arbitraj uniform, arbitrii vor trebui sa participe la arbitraje
comune de pregatire care vor avea loc inaintea unui sezon competitional, pe diferite zone
geografice. Doi arbitri sau mai mulţi vor arbitra in acelaşi timp (arbitraj in comun) şi vor putea
astfel sa işi compare reciproc arbitrajul si sa isi uniformizeze aprecierile figurilor de joc si a
zonelor de inaltime.
10. Incepanad cu anul 2020, orice arbitru este obligat sa participe la cel putin un arbitraj comun
de pregatire pentru a putea arbitra in anul urmator. In cazul in care un arbitru nu a participat la
astfel de arbtiraje in anul anterior, el poate arbitra in anul curent numai daca participa mai intai
ca observator la un alt zbor.
11. Sedintele de arbtiraj comun de pregatire care se pot tine inaintea fiecaruia dintre cele trei
sezoane anuale vor fi anuntate in prealabil secretarului Comisiei de joc si zbor. Dupa astfel de
arbitraje comune, un tabel de prezenta semnat de catre toti cei prezenti va fi transmis catre
secretarul Comsiei de joc si zbor care va centraliza participarea la astfel de activitati de pregatire.
Arbitrajul la etape
12. Inainte de a participa la etapele de zbor, fiecare arbitru la fel ca si fiecare concurent va trebui
sa faca dovada platii cotizatiei pe anul in curs catre un membru al FNCPPAMR.
13. Pana la data de 1 martie se publica lista arbitrilor de zbor pentru fiecare grup de rase precum
si lista arbitrilor instructori atestati sa pregateasca si sa testeze noii arbitri. Responsabilitatea
redactarii acestor liste revine secretarului comisiei.
14 Arbitrajele trebuie facute de catre o comisie de doi arbitri dintre care cel putin arbitrul
principal trebuie sa fie atestat in grupa sa de catre Corpul national al arbitrilor de joc si zbor din
Romania (CNAJZR). In cazul porumbeilor cu zbor de durata si mare inaltime, arbitrajul poate fi
realizat si de un singur arbitru.
15. In cazul in care un concurent este nemultumit de prestatia unui arbitru si sesizeaza acest
aspect la rubrica observatii a fisei de zbor, respectivul arbitru il mai poate arbitra pe acel
concurent numai in prezenta unui al doilea arbitru atestat. Daca si in aceasta situatie concurentul
este nemultumit de prestatie si al doilea arbitru confirma opinia concurentului, atunci
concurentul il poate refuza pe respectivul arbitru la o alta etapa.
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16. Daca greselile se repeta atunci arbitrul poate participa la arbitraje doar ca arbitru secundar.
Pentru a verifica aptitudinea de a arbitra a arbitrului, poate fi solicitat un arbitraj al respectivului
arbitru impreuna cu alţi arbitri.
17. Pentru incalcari grave ale regulamentului sau daca rezultatele de arbitraje se dovedesc a fi
neconforme cu realitatea, Comisia de joc si zbor a FNCPPAMR poate sa retraga dreptul de
arbitraj.
Presedinte Comisia de joc si zbor a FNCPPAMR
Mergeani Dina
Presedinte Comisia de porumbei a FNCPPAMR
Ciurea Marius
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