
 

GRADE & TITLURI ALE ARBITRILOR [HELLANODIKES] 
 

 

NR. 

CRT. 
GRAD 

GRAD ÎN 

GREACĂ 
CERINŢE MINIME 

1. Arbitru JUNIOR Ε HELLANODIKIS Ε 

Este candidatul, care după un seminar, poate arbitra la competiţii zonale sau locale,  

ca: 

1. Hellanodikis Periphereias în Pangration sau la masă 

2. Trebuie să aibă bune cunoștințe tehnice despre Pangration. El este monitorizat 

constant de unul sau mai mulţi Hellanodikes mai experimentați, este evaluat după 

capacitatea şi imaginea lui.  

În cazul unei evaluări pozitive, el poate fi propus pentru seminarii ulterioare pentru 

formare Hellenodikis Δ 
Vîrsta minimă 16 de ani.  

Trebuie să aibă o legitimaţie F.R.PA valabilă, cu vizele ștampilată de federaţie a 

fiecărei examinări reușite. 

2. 
Arbitru Grad  

DELTA HELLANODIKIS Δ 

NU trebuie să fie sportiv activ. 

Trebuie să aibă bune cunoștințe tehnice despre Pangration.  

După un examen oral, scris  şi practic reușit poate participa la Competiţiile amicale 

și zonale ca:  

1. Hellanodikis Periphereias în Competiţii de Palaismata 

2. Hellanodikis Periphereias și Hellanodikis Palaistras Simion în competiţii de 

Palaismata și Polydamas 

Vîrsta minima 25 de ani. Trebuie să fi trecut cu succes seminariile naţionale de 

formare Hellanodikis cu succes (minim nota 7, 50 -  şapte şi cincizeci de sutimi) 

Trebuie să aibă o legitimaţie F.R.PA valabilă, cu vizele ștampilată de federaţie a 

fiecărei examinări reușite 

2. 
Arbitru Grad  

GAMMA  HELLANODIKIS Γ 

NU trebuie să fie sportiv activ. 

Trebuie să aibă bune cunoștințe tehnice despre Pangration.  

Trebuie să fi fost Hellanodikis Δ timp de 2 ani și să fi participat ca arbitru de grad 

DELTA la DOUA Campionate Naționale. 

Trebuie să fi participat la DOUĂ seminarii de formare Hellanodikes pe care să le 



trecut cu succes (minim nota 8 -  opt) 

După un examen oral, scris  şi practic reușit, poate participa la Competiţii ca:  

1. Hellanodikis Periphereias în Competiţii de Palaismata şi Polydamas 

2. Hellanodikis Palaistras, Hellanodikis Periphereias și Hellanodikis Palaistras 

Simion la Cupe sau competiţii zonale de Palaismata și Polydamas 

Vîrsta minima 27 de ani.  

3. Hellanodikis Periphereias și Hellanodikis Palaistras Simion în Campionatele 

Naționale 

Trebuie să aibă o legitimaţie F.R.PA valabilă, cu vizele ștampilată de federaţie a 

fiecărei examinări reușite 

3. 
Arbitru Grad  

BETA   HELLANODIKIS B 

NU trebuie să fie un sportiv activ.  

Trebuie să aibă cel puțin 29 de ani.  

Trebuie să fi fost Hellanodikis Γ timp de 2 ani și să fi participat ca arbitru de grad 

GAMMA la DOUA Campionate Naționale.  

Trebuie să fi participat la DOUĂ seminarii naţionale de formare Hellanodikes 

Trebuie să fi trecut cu succes seminariile naţionale de formare Hellanodikis cu succes 

(minim nota 9 – nouă) 

Trebuie să aibă o legitimaţie F.R.PA valabilă, cu vizele ștampilată de federaţie a 

fiecărei examinări reușite. 

După un examen oral, scris  şi practic reușit, poate participa la campionate ca:  

1. Hellanodikis Palaistras, Hellanodikis Periphereias și Hellanodikis Palaistras 

Simion în Palaismata, Polydamas la orice competiţie națională de Pangration 

4. 
Arbitru Grad  

ALPHA    HELLANODIKIS A 

NU trebuie să fie un atlet activ.  

Trebuie să aibă cel puțin 31 de ani. Trebuie să fi fost Hellanodikis B timp de 2 ani și să 

fi participat ca arbitru de grad BETA la DOUA Campionate Naționale.  

Trebuie să fi participat la DOUĂ seminarii naţionale şi cel puţin unul international 

de formare Hellanodikes. 

După un examen oral, scris  şi practic reușit, este considerat un Hellanodikis 

experimentat și capabil în toate probleme care apar în timpul unei competiţii. 

El participă în toate funcțiile Hellanodikis si în plus este pozitionat ca Şef 

Hellanodikis Palaistras.  

El îndeplinește şi atribuțiile de asistent evaluator în timpul competițiilor.  



Trebuie să fi trecut cu succes seminariile naţionale de formare Hellanodikis cu succes 

(minim nota 9,50 – nouă şi cincizeci de sutimi) 

Trebuie să aibă o legitimaţie F.R.PA valabilă, cu vizele ștampilată de federaţie a 

fiecărei examinări reușite. 

 

ARBITRU 

INTERNAŢIONAL 

B 

INTERNATIONAL 

HELLANODIKIS B 

Este un Hellanodikis care a fost evaluat cu succes în toate pozițiile de mai sus și este 

de asemenea considerat a fi demn de reprezentat Hellanodiki în străinătate. La 

Campionatele Naţionale pe lîngă îndatoririle de Hellanodikis îndeplineşte şi atribuţiile 

de evaluator.  

NU trebuie să fie un atlet activ.  

Trebuie să aibă cel puțin 33 de ani.  

Trebuie să aibă cunoștințe BUNE de engleză și terminologie în greacă. 

Trebuie să fi fost Hellanodikis A timp de 5 ani și să fi participat ca arbitru de gradul 

ALPHA la PATRU Campionate Naționale și UNul Continental.  

Trebuie să fi participat la UN seminar de formare Hellanodikes continental sau 

internațional.  

Trebuie să fi trecut cu succes seminariile naţionale de formare Hellanodikis cu succes 

(nota 10 – zece) 

Trebuie să aibă o legitimaţie F.R.PA valabilă, cu vizele ștampilată de federaţie a 

fiecărei examinări reușite 

5. 

ARBITRU 

INTERNAŢIONAL 

A 

INTERNATIONAL 

HELLANODIKIS 
A 

El este considerat cel mai experimentat Hellenodikis, poate evalua și rezolva orice 

problemă apărută într-o competiţie, exclusiv în baza regulamentelor Federaţiei.  

NU trebuie să fie sportiv activ. 

Trebuie să aibă bune cunoștințe tehnice despre Pangration, se asigură că este informat 

cu toate datele necesare, ceea ce va valida participarea  continuă și îmbunătăţită.   

Trebuie să aibă cel puțin 35 de ani.  

Trebuie să aibă cunoștințe BUNE de engleză și terminologie în greacă. 

Trebuie să fi fost Hellanodikis International B timp de 4 ani și să fi participat ca 

arbitru de gradul International B la PATRU Campionate Naționale și DOUĂ competiţii 

Continentale şi Intercontinentale. 

Trebuie să fi participat la minim TREI (3) seminarii de formare a Hellanodikes 

continental sau international şi trebuie să fi trecut cu succes seminariile naţionale de 

formare Hellanodikis cu succes (nota 10– zece) 



Sînt evaluați în funcție de abilitățile lor și imagine, precum și asupra consistenței 

acestora în îndatoriri. În toate cazurile de evaluări pozitive, sînt sugerate pentru 

seminarii ulterioare şi sînt evaluați în funcție de abilitățile lor și imagine, precum și 

asupra consistenței acestora în îndatoriri.  

În toate Competiţiile, Naţionale sau internaţionale, pe lîngă celelalte    îndatoriri ca 

arbitru îndeplineşte şi atribuţiile  de evaluator a tuturor celorlalţi Hellanodikes, iar 

cazurile de evaluări pozitive, sînt sugerate pentru seminarii ulterioare şi pentru 

următoarele evaluări de către Colegiul Arbitrilor din țara lor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRADE & TITLURI ALE ANTRENORILOR [PROPONITIS] 
 

 

NR. 

CRT. 
GRAD GRAD ÎN GREACĂ CERINŢE MINIME 

1. 
Antrenor Grad  

GAMMA PROPONITIS Γ 

Trebuie să dețină Gradul PANGRATIASTIS 3 

Trebuie să aibă cel puțin 25 de ani.  

Trebuie să aibă o educație de bază conform prevederilor Legislației Naționale în 

vigoare.  

Trebuie să fi participat la minim UN (1) seminar internaţional pentru Proponits 

Trebuie să aibă o legitimaţie F.R.P.A. valabiă, vizată la zi, și corespunzător, după 

fiecare examen trecut cu success 

2. 
Antrenor Grad  

BETA  
PROPONITIS B 

Trebuie să dețină Gradul PANGRATIASTIS 4 

Trebuie să aibă cel puțin 28 de ani.  

Trebuie să aibă o educație de bază conform prevederilor Legislației Naționale în 

vigoare.  

Trebuie să fi participat la minim DOUĂ (2) seminarii internaţionale pentru 

Proponits 

Trebuie să fi fost Proponitis Γ de cel puțin TREI (3) ani.  

Trebuie să aibă o legitimaţie F.R.P.A. valabiă, vizată la zi, și corespunzător, după 

fiecare examen trecut cu success 

3. 
Antrenor Grad  

ALPHA    
PROPONITIS A 

Trebuie să dețină Gradul PANGRATIASTIS 5 

Trebuie să aibă cel puțin 32 de ani.  

Trebuie să aibă o educație de bază conform prevederilor Legislației Naționale în 

vigoare.  

Trebuie să fi participat la minim TREI (3) seminarii internaţionale pentru Proponits 

Trebuie să fi fost Proponitis B de cel puțin PATRU (4) ani.  

Trebuie să aibă o legitimaţie F.R.P.A. valabiă, vizată la zi, și corespunzător, după 

fiecare examen trecut cu success 

4. 
ANTRENOR 

INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL 

PROPONITIS  

 

Trebuie să dețină Gradul PANKRATIASTIS 6 

Trebuie să aibă cel puțin 37 de ani.  

Trebuie să aibă o educație de bază conform prevederilor Legislației Naționale în 

vigoare.  



Trebuie să fi participat la minim PATRU (4) seminarii internaţionale pentru 

Proponitis. 

 Trebuie să fi fost Proponitis A de cel puțin CINCI (5) ani. Trebuie să aibă o 

legitimaţie F.R.P.A. valabiă, vizată la zi, și corespunzător, după fiecare examen trecut cu 

success 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


