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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PANGRATION ATHLIMA
NORME DE CLASIFICARE SPORTIVĂ
I

TITLURI

Acestea se acordă de către Ministerul Tineretului şi Sportului, la
propunerea Biroului Federal al F.R.P.A., sportivilor care au obţinut rezultate
deosebite la competiţiile internaţionale oficiale de seniori, precum şi antrenorilor
care i-au pregatit, în conformitate cu Ordinul M.T.S. 1072/2016.

1.

MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI: se acordă sportivilor

români care au obţinut unul din următoarele rezultate în competitiile oficiale de
seniori:
– Locul I la Campionatele mondiale;
– 2 locuri II–III la campionatele mondiale;
– 1 loc I la campionatele europene și 1 loc II-III la campionatele mondiale;
– 1 loc I și 1 loc II la campionatele europene;
– 3 locuri II-III la campionatele europene;

2.

MAESTRU AL SPORTULUI: se acordă sportivilor care au obținut,

în competiții naționale sau internaționale oficiale performanțele reglementate de
regulamentele de clasificare sportivă, unul din următoarele rezultate în
competiţiile oficiale de seniori:
– 1 loc I la Campionatele Europene;
– 1 loc II – III la Campionatele Mondiale;
– 2 locuri II – III la Campionate Europene;

3.

ANTRENOR EMERIT: se acordă antrenorilor care au selecţionat,

pregătit şi promovat în loturile reprezentative, sau care au pregătit direct în
cadrul cluburilor sau loturilor naţionale, sportivi care au obţinut următoarele
rezultate (Ordinul MTS 1072/2016):
– 3 locuri I-III la Campionatele Mondiale de seniori;
– 4 locuri I-III la Campionatele Europene de seniori;
Titlul de ANTRENOR EMERIT poate fi acordat, prin excepţie, după
pensionare şi la propunerea F.R.P.A.
antrenorilor care au desfaşurat o
îndelungată activitate practică în specialitate, au promovat în eşaloanele
superioare de performanţă sportivi cu rezultate de excepţie pe plan internaţional
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(Campionate Mondiale, Campionate Europene) şi/sau au contribuit
promovarea pe plan naţional a ramurii de sport Pangration Athlima.

la

Titlurile de ,,Maestru al Sportului”, Maestru Emerit al Sportului” şi
,,Antrenor Emerit” se acordă prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului.
Titlurile de ,,Maestru emerit al sportului", ,,Maestru al sportului" sau, după
caz, ,,Antrenor emerit" se revocă de drept de către Ministerul Tineretului și
Sportului, în cazul anulării de către organismul internațional competent, din
orice cauză, a rezultatului sau rezultatelor în considerarea căruia/cărora
sportivului i s-a acordat titlul.
Titlurile se pot retrage de către Ministerul Tineretului şi Sportului, la
sesizarea Biroului Federal al F.R.P.A., în cazul în care persoanele care le deţin se
află în una din următoarele situaţii:
– au fost sancţionate cu excludere din viaţa sportivă;
– au săvîrşit cu vinovăţie, abateri grave dela normele de etică sportivă sau
fapte antisociale.
Pentru acordarea titlurilor de ,,Maestru Emerit al Sportului", ,,Antrenor
Emerit" și ,,Maestru al Sportului" federațiile sportive naționale sau, după caz,
Comitetul Național Paralimpic trebuie să depună la registratura Ministerului
Tineretului și Sportului următoarele documente:
– solicitare din partea Federației/Comitetului Național Paralimpic cu
menționarea performanțelor sportive;
– hotărârea Biroului Federal sau copie după procesul-verbal al ședinței în
care s-au validat performanțele și a fost aprobat acordarea titlului;
– regulamentul de clasificare sportivă, după caz;
– poză.
Pentru obţinerea titlurilor, conducătorii cluburilor la care sînt legitimaţi
sportivii/antrenorii care îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, vor depune la
federaţie o cerere tip pentru fiecare persoană şi doua fotografii.
Această cerere va fi supusă aprobării Biroului federal al F.R.P.A., care, în
luarea deciziei, va analiza atît performanţele sportive cît şi profilul moral al
solicitantului.
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II

CATEGORII DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

Se acordă sportivilor legitimaţi la Federaţia Română de Pangration Athlima
de către Biroul Federal, în urma unei solicitări scrise din partea conducătorului
structurii sportive din care aceştia fac parte. Cererea va cuprinde numele şi
prenumele sportivilor, adresa, CNP–ul, rezultatele obţinute şi competiţia la care
au fost obţinute aceste rezultate.
Categoriile de clasificare sportivă precum şi criteriile de obţinere sînt:
CATEGORIA I – a:
– clasarea pe locurile IV – VI la Campionatele Mondiale sau III-VI la
Campionate Europene de seniori;
– clasarea pe locurile I – VI la Cupe Mondiale sau Cupe Europene – seniori,
tineret , juniori (peste 14 ani);
– clasarea pe locurile I – VI la Campionatele Mondiale sau Europene de
tineret sau juniori;
– clasarea pe locurile I – II la Campionatele naţionale – seniori, tineret,
juniori;
CATEGORIA a – II – a:
– clasarea pe locurile III – VI la Campionatele naţionale – seniori, tineret,
juniori;
– clasarea pe locurile I – III la Campionatele naţionale – cadeţi;
CATEGORIA a – III – a:
– clasarea pe locurile IV – VI la Campionatele naţionale – cadeţi;
Aceste norme de clasificare sportivă intră în vigoare 01.01.2019
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