
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 
DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR DE  
P A N G R A T I O N A T H L I M A 

 
 
 

Introducere 
 

Prezentul regulament de organizare a competiţiilor de Pangration Athlima  este alcătuit 
în baza statutului F.R.P.A.  şi a regulamentelor şi normelor F.R.P.A.  

La competiţiile oficiale de Pangration Athlima, desfăşurate sub egida W.P.A.F., sunt 
obligatorii TOATE probele de luptă: Agon Imiepafis, Agon Pangration, Kato Pangration, Pleris 
Agon şi Pyx Lax, PRECUM şi probele demonstrative Palaismata şi Polydamas, conform 
regulamentelor W.P.A.F. la care F.R.P.A. este afiliată. 

F.R.P.A.  organizează  sau  poate  delega  prin  contract  Campionate Naţionale, Cupa 
României, Cupe Naţionale, Cupe internaţionale, Competiţii Open. 

Delegarea dreptului  de  organizare  competiţii  internaţionale  se  face  de  către  
F.R.P.A. pe baza cererilor depuse de către cluburile care doresc să organizeze competiţiile 
mai sus menţionate.  

Organizatorul, delegat prin contract, poate încasa taxele de competiţie, sponsorizări şi 
donaţii – prin care se obligă să acopere toate cheltuielile prevăzute în contract legate de 
organizarea competiţiei, cu obligaţia respectării legislaţiei financiare şi sportive în vigoare. 

Organizatorul de competiţie se poate obliga prin contract să achite F.R.P.A. o taxă de 
sportiv din taxele de competiţie. 

Toate aceste competiţii (Campionate naţionale, cupe naţionale, cupe regionale, cupe) se 
pot desfăşura prin organizarea la nivel local, dar numai respectând prezentul Regulament de 
organizare, regulamentul de arbitraj F.R.P.A. sau oricare alte norme cerute de catre F.R.P.A.  

Toate competiţiile de Pangration Athlima organizate sub egida F.R.P.A.  
vor fi înscrise în calendarul competiţional anual care va cuprinde 2 secţiuni: 

I.  Campionate  n a ţ i o n a l e ,  C u p a  R o m â n i e i ,  C a m p i o n a t e  E u r o p e n e ,  
C a m p i o n a t e  M o n d i a l e ; 

II.        Cupe, Cupe internaţionale, Cupe ale naţiunilor, Cupe regionale, Cupe locale, 
Cupe intercluburi, stagii de pregătire; 

Calendarul competiţiilor din prima secţiune va fi stabilit de către Conducerea federaţiei, 
respectiv,   Biroul Federal   şi  Comisia  de  Organizare   Competiţii.  

Pentru calendarul   din  secţiunea   doi,  toate  structurile   sportive   care  organizează   
sau  doresc organizarea de competiţii trebuie să trimită către Comisia de Organizare 
Competiţii o adresa cu locul şi data de organizare a competiţiei propuse, până la data maxima 
de 15 decembrie anul anterior, pentru anul competiţional ce urmează. 

La  fiecare  competitie   organizata  sub  egida  F.R.P.A.,  Comisia  de  Organizare 
Competiţii poate delega un Observator federal din lista observatorilor federali, întocmită de 
către Biroul Federal, care va urmări respectarea prezentului regulament. Observatorul federal 
este reprezentantul F.R.P.A. la orice competiţie, drept pentru care are autoritate totală pe 
timpul concursului. 



Orice  competiţie  va  avea  o  Comisie  de  Organizare.   
Acesta  va  organiza înscrierea sportivilor, efectuarea cântarului şi va asigura buna 

desfăşurare a competiţiei.  
Cântarul se va efectua pe categorii de greutate, în ordine crescătoare, pe sexe în 

camera diferite. 
Cântarul de probă se poate efectua cu cel puţin 3 ore înainte de începerea 

cântarului oficial, într-o locaţie accesibilă sportivilor. 
Persoanele desemnate să efectueze cântarul vor întocmi o fişă de observaţii cântar 

oficial pe care o vor preda Observatorului federal.   
Înainte  de  începerea  competiţiei  Organizatorul  trebuie  să conducă  Şedinţa  Tehnică  

unde  va  prezenta  pe  scurt  Regulamentul  Competiţional  cât  şi măsurile  care  se  vor  
aplica  în  caz  de  abateri.   

La  şedinţă  vor  participa  obligatoriu: Observatorul federal, Şeful corpului de arbitri, 
Şeful dispozitivului de ordine  şi  pază,  Medicul  competiţiei,  Secretariat  competiţie.   

La  încheierea  şedinţei  se  va întocmi ,,Foaia de competiţie’’ de către Observatorul 
federal care va fi semnată de toţi cei mai sus enumeraţi. 

Observatorul Federal 
Observatorul  federal  este  persoana  înscrisă  în  lista  observatorilor  federali  care  este 

aprobată de catre Biroul Federal al F.R. Pangration Athlima. 
Ţinuta oficială a Observatorilor federali la competiţiile unde sunt delegaţi este identică 

cu ţinuta membrilor Comisiei de Arbitraj. 
Observatorii Federali sunt delegaţi de către preşedintele Comisiei de Organizare 

Competiţii cu 10 zile  înaintea  desfăşurării  Competiţiei  respective.  
Un  Observator Federal  poate  refuza  delegarea  de  maxim  două  ori, doar în  mod  

justificat.  
Continuarea refuzului de a fi delegat, atrage dupa sine excluderea din lista 

observatorilor federali. 
Organizatorul suportă toate costurile deplasării la competiţie a Observatorului Federal 

(transport, cazare, masa, indemnizaţie).  
Acesta va primi o indemnizaţie egala ca valoare cu cea de Arbitru principal la 

competiţia respectivă. 
Atribuţiile Observatorului federal: 
- observatorul    federal    trebuie    să    cunoască    Regulamentul    de    Competiţie, 

Regulamentul de Arbitraj, Regulamentul de Disciplină şi Codul Etic; 
- la orice competiţie unde este delegat Observatorul federal trebuie să aibă asupra lui 

următoarele  documente:  invitaţia  şi  programul  competiţiei,  fişe  de  observaţii cântar 
oficial, foaia de competiţie şi raportul de competiţie; 

- verifică amenajarea sălii de concurs, care trebuie să fie conform regulamentului; 
- verifică şi supervizează activitatea de înscriere şi cântărire; 
- verifică dispozitivul de ordine şi siguranţă; 
- verifică dacă ambulanţa este dotată conform gradului de risc; 
-   urmăreşte îndeaproape buna desfăşurare a concursului; 
- participă la Şedinţa tehnică ş i intervine dacă constată că există neînţelegeri sau 

abateri de la prezentul regulament; 



- intervine imediat în cazul în  care constată nereguli şi cere  responsabilului  pe 
domeniul respectiv remedierea imediată a problemei; 

- în situaţii de abateri foarte grave poate merge până la întreruperea temporară a 
competiţiei sau chiar suspendarea totală; 

- întocmeşte Raportul de competiţie în  care va nota toate neregulile constatate pe 
parcursul competiţiei şi măsurile care au fost luate; 

- în termen de 48 de ore va trimite către F.R.P.A. următoarele documente: fişa de 
observaţii cântar oficial, foaia de competiţie, raportul de competiţie; 

- în lipsa observatorului federal, toate cele de mai sus vor fi   îndeplinite de către 
organizator; 

 

CAPITOLUL 1 
Condiţii  generale  de  participare  la  competiţiile  de  Pangration Athlima 

organizate sub egida F.R.P.A. 
 

Cluburile care participă la competiţiile naţionale sau internaţionale ale F.R.P.A. trebuie 
să aibă achitate până la data competiţiei taxele anuale cerute de către ACEASTA (taxa de  
afiliere, autorizaţie anuală de funcţionare, vize anuale antrenori şi sportivi); 

Participarea  la orice  campionat ,  competiţie  naţională sau internaţionala  a 
cluburilor  sau sportivilor afiliaţi la F.R.P.A. se face numai cu avizul federaţiei naţionale. 

Orice participare la o competitie internaţională fără avizul federaţiei naţionale atrage 
după sine măsuri disciplinare. 

La campionatele naţionale de Pangration Athlima, Cupa Romaniei  şi toate competiţiile 
organizate de F.R.P.A. sau structuri sportive afiliate acesteia, pot participa numai sportivii care 
sunt legitimaţi la F.R.P.A. şi îndeplinesc toate condiţiile cerute mai jos la Art. . 

Se poate face derogare de la aceste cerinţe în cazul în care se doreşte promovarea 
Pangration Athlima la nivel de cluburi şi/sau demonstraţii, competiţii system open, dar doar cu 
acordul Biroului Executiv.  

Cluburile participante la competitiile F.R.P.A. vor completa tabelele (tip) de înscriere 
ataşate (conform Anexei) programului competiţiei trimis de ăatre organizator, care vor fi 
semnate şi ştampilate şi apoi trimise prin fax sau e-mail la sediul F.R.P.A. ( cele care sunt 
trimise prin mail vor fi în prealabil scanate) până la data şi ora limită înscrisă în programul de 
competiţie. 

Sportivii   care   participă   la   competiţiile   precizate   la   Art.    2.3.   alineatul 1, trebuie   
să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 

- să fie legitimaţi  la un club afiliat la F.R.P.A. 
- să aibă viză anuală de sportiv pentru anul în curs şi ataşată în legitimaţia sportivă; 
- să fie cetăţeni români (la campionatele naţionale pot fi şi rezidenţi) pentru 

participarea la campionatele continentale sau mondiale, atît pentru probele individuale 
de luptă cît şi la echipe; 

- să aibă viza medicală valabilă, eliberată de centrul teritorial de medicină  sportivă sau 
de medic specialist sportiv (viza este valabila 6 luni, de la eliberare); 

- să aibă asigurare de accidente valabilă pe anul în curs; 
- să participe numai în numele clubului înscris în legitimaţia  sportivă; 
- să aibă achitată taxa de participare la competiţia respectivă; 



- să prezinte celor în drept legitimaţia sportivă spre verificare; 
- sa aibă în dotare următoarele echipamente şi protecţii personale obligatorii: 

- protecţie dentară; 
- manuşi omologate  (albe şi albastre) 
- tibiere omologate (albe şi albastre) 
- pieptar  pentru sportive; 
- orice alt tip de protectie numai cu avizul medicului de specialitate, fara a 
contraveni  regulamentului de arbitraj; 

 

CAPITOLUL 2 
Condiţii specifice de participare la campionatele naţionale – copii, cadeţi, 

juniori, tineret, seniori şi veterani 
 

Sportivii pot participa, într-un an competiţional, la Campionatul Naţional şi Cupa 
României doar dacă este afiliat clubul în care sunt legitimaţi. 

Scopul campionatelor naţionale este de selectare a sportivilor pentru lotul naţional în 
vederea participării la campionatele europene şi mondiale. 

Cei  patru  finalişti  ai  campionatului  precedent,  atunci  când  este  posibil,  vor  fi 
consideraţi cap de serie în listele de tragere la sorţi. 

Grupe de vîrstă: 
Cadeti – categorii de vârstă: 12–14 ani împliniţi la data campionatului, minim doi ani de 

antrenamente, recomandat. 
Juniori – categorii de vârstă: 15–17 ani împliniţi la data campionatului, minim 3 ani de 

antrenamente, 2 de competitie, recomandat. 
Tineret  – categorii de vârstă: 18–20 ani împliniţi la data campionatului, minim 4 ani de 

antrenamente, 3 ani de competitie, recomandat. 
Seniori – categorii de vârstă:  peste 21 de ani, minim 4 ani de antrenamente şi 3 de 

competitie, recomandat. 
 

CAPITOLUL 3 
Condiţii specifice de participare la campionatele naţionale - copii, minicadeţi 

 

Sportivii pot participa într-un an competitional, la Campionatele Naţionale şi Cupa 
României doar dacă este afiliat clubul în care sunt legitimaţi. 

Scopul campionatelor naţionale pentru copii şi minicadeţi este observarea şi selectarea 
sportivilor care au calităţi deosebite (motrice, psihice şi tehnice) în vederea promovării acestora 
la lotul naţional începând de la categoria cadeţi. 

Cei  patru  finalişti  ai  campionatului  precedent,  atunci  când  este  posibil,  vor  fi 
consideraţi cap de serie în listele de tragere la sorţi. 

Condiţii speciale de arbitraj:   
- nu se admite atingerea la nivelul capului, cu tehnici executate cu braţul sau cu piciorul 

(sau alte condiţii specifice). 
La campionatele naţionale se admite participarea l a  P a l a i s m a t a  s a u  P o l y d a m a s  

c o n f o r m  r e g u l a m e n t u l u i ,  începând cu  categoriile  de  vârstă trecute în Regulamentul 
de competiţie. 



Se  va  prezenta  obligatoriu o demonstraţie (Palaismata sau Polydamas) diferit  în  
fiecare  tur. 

O  echipă  poate  fi constituita din doua categorii de vârstă, astfel – poate fi admis să 
constituie echipa un component dintr-o categorie imediat inferioară de vârstă. 

Oricare competitor  poate prezenta  orice Palaismata aşa cum a fost predat în structura  
de provenienţă a concurentului. 

 

CAPITOLUL 4 
Condiţii speciale – campionate naţionale, cupa României, cupe regionale, cupe 

locale, turnee, standuri de prezentare şi vânzare 
 

Conform prezentării din introducere competiţiile mai sus menţionate sunt cuprinse în 
calendarul competitional anual, deci ele trebuie anunţate conform condiţiilor specificate 
Comisiei de Competiţii. 

Comisia poate organiza competiţii naţionale specifice probelor sportive altele decat cele 
prevăzute în prezentul regulament.  

În acest sens vor fi întocmite regulamente de competiţie specifice, care vor fi 
prezentate şi supuse spre aprobare Biroului Federal al F.R.P.A. 

Aceste competiţii vor respecta condiţiile generale de participare din   prezentul 
Regulament de competiţii căt şi Regulamentul de arbitraj al F.R.P.A. 

Observaţie:  
La cupele regionale şi locale pot fi acceptate modificari la categoriile de greutate (în 

vederea optimizării şi oferirii de şanse egale competitorilor) dar numai la  copii şi minicadeţi.  
Toate aceste modificări trebuie anunţate în scris Comisiei de Organizare Competiţii cu 

cel puţin 5 zile înainte de începerea competiţiei. 
La competitiile organizate sub egida F.R.P.A. se pot organiza standuri de prezentare 

şi vânzare  echipament  sportiv şi specific de Pangration Athlima, însoţite   de  reclame,  
numai  pentru producătorii  şi/sau  comercianţii  agreaţi  de  către  F.R.P.A. şi  numai  pe  
baza  de  contract.  

Standurile vor fi organizate în mod obligatoriu în spaţii care sunt în afara spaţiului de 
concurs, astfel încât să nu obstrucţioneze sau să deranjeze desfăşurarea competiţiei. 

 

CAPITOLUL 5 
Managementul organizării competiţiilor de Pangration Athlima 

 

Toate cluburile care participă la competiţii vor trimite tabelele de înscriere până la data 
limită menţionată în programul competiţiei. 

Organizatorul va pune la dispozitie fiecărui club participant tragerea  la  sorţi, cu  
categoriile unde acesta are  sportivi  înscrişi. 

Dacă nu  are  această posibilitate, organizatorul o va trimite prin e-mail cluburilor 
participante, cu cel puţin o zi înaintea începerii competiţiei. 

În cazul campionatelor naţionale, cântarul oficial se va face în  preziua / ziua 
competiţiei.  

Dacă, în momentul efectuării cântarului oficial, un sportiv depăşeşte categoria de 
greutate pentru  care  a fost   înscris în competiţie,  acesta  va fi descalificat  din competiţia 
respectivă, cântarul fiind proba eliminatorie. 



Pentru toţi cei care vor fi implicaţi în organizarea de competiţii de Pangration Athlima 
următoarele prevederi sunt obligatorii, împreună cu condiţiile specifice pentru fiecare tip de 
competiţie. 

În  vederea  desfăşurării  de  Campionate  naţionale, Cupa României, cupe sau 
campionate internaţionale, trebuie respectate următoarele reguli: 

- acestea se pot desfăşura numai în orase, care au acces obligatoriu la drum naţional, 
sală polivalenta cu cel putin 400 locuri în tribune şi în care să poată fi instalate cel puţin trei 
Palestre, vestiare masculin şi feminin, spaţiu pentru cântar (separate, masculine şi feminin), să 
asigure posibilitatea efectuării unui cântar de probă, spaţiu pentru secretariat competiţie, 
antidoping, sală protocol, spaţiu de încălzire sportivi de minim 90 mp. (pentru condiţii 
speciale C.O.C. poate acorda derogare de la aceste condiţii); 

-  spaţiu  adecvat  pentru  podium,  însoţit  de  drapelul  naţional şi  cel  al Federaţiei 
Române de Pangration Athlima, banner standard F.R.P.A., banner organizator (opţional); 

- bannerele cu sponsori sau firme care comercializează echipament sportiv specific, 
vor fi afişate numai în locurile specificate de organizator, cu avizul Observatorului federal; 

În  vederea  desfăşurării  de  Campionate  naţionale, cupe regionale, cupe locale, turnee, 
trebuie respectate următoarele reguli: 

-  acestea se pot desfăşura numai în oraşe cu sală de competiţii cu cel puţin 150 
locuri în tribune, posibilitatea de a instala minim trei Palestre,  vestiare  masculin  şi  feminin,  
spaţiu  pentru  secretariat  competiţie,  spaţiu  de încălzire sportivi de minim 40 mp. 

- spaţiu adecvat  pentru podium, însoţit de drapelul naţional,  şi cel al F.R.P.A., 
banner standard F.R.P.A., banner organizator (opţional); 

- bannerele cu sponsori sau firme care comercializează echipament sportiv specific, 
vor fi afişate numai în locurile specificate de organizator. 

 

CAPITOLUL 6 
Reguli minime care trebuie respectate, de organizator, pentru desfăşurarea 

unei competiţii de Pangration Athlima care nu a fost trecuă în Calendarul 
Competiţional 

 

-  să comunice data organizării competiţiei catre F.R.P.A. cu 30 de zile înainte (pentru 
cazul în care competiţia nu a fost anunţată la începutul anului pentru a putea fi trecută în 
calendarul competiţional); 

-  să prezinte cu 30 de zile înainte de desfăşurarare, programul competiţiei pentru a 
putea fi aprobat de către Biroul Executiv, înainte ca acesta să fie trimis la cluburi; 

-  să solicite Comisiei de Arbitrii asistenţă de specialitate  la competiţie,  pentru 
competiţiile oficiale, deasemnea să solicite asistenţă de specialitate şefului Comisiei  de 
Arbitrii, din comisia respectivă; 

- să comunice baremul de arbitraj şi condiţiile oferite arbitrilor (cazare, masă, transport); 
- să comunice numărul de suprafeţe şi categoriile pentru care se organizează competiţia; 
-  să aibă suprafeţe de competiţie amenajate cu saltele; 
- să aibă asigurată asistenţa medicală de specialitate, însoţită de ambulanţă; 
- să pună la dispoziţie pentru premierea sportivilor diplome, medalii şi, după 

posibilităţi, alte elemente de promovare a Pangration Athlima; 
- să tipărească ecusoane pentru oficiali (invitaţi, VIP, antrenori, sportivi); 



- să aibă la competiţiile oficiale ale federaţiei, pentru menţinerea ordinii, agenţi de pază 
sau voluntari, în funcţie de posibilităţile organizatorului; 

- să  stabilească  locul  şi  numărul  de  standuri  pentru    comercializarea  
echipamentului specific; 

- să stabilească locul de afişare pentru bannere; 
- la deschiderea oficială se intonează obligatoriu Imnul Naţional al României; 
- documente minime necesare secretariatului competiţiei: 

- chitanţier + facturier 
- lista arbitri şi secretari de concurs 
- liste tragere la sorţi 
- foi delegare arbitraj suprafeţe 
- liste de scor şi pasaj / repasaj sportive 
- fişe de observaţie cântar oficial 
- foaia de competiţie 
- raport competitiţie 

 

CAPITOLUL 7 
Managementul participării la competiţii de Pangration Athlima 

 

Toţi  membri unui club care  participă  la  competiţiile  de  Pangration Athlima,  
înţelegînd  aici  prin membri:  sportivi,  antrenori,  arbitri, instructori,  medic,  aparţinători,  
trebuie  să  respecte  regulile  de conduită  cunoscute  în  Pangration Athlima  chiar  şi  în  sala  
de  competiţie,  avînd  în  vedere  că  educaţia şi disciplina sunt  unele din  principalele  motive 
pentru  care  cei  mai  mulţi dintre practicanţi  aleg  să  se antreneze în sălile de Pangration 
Athlima. 

De asemenea păstrarea curăţeniei în sălile de competiţie, atât pe suprafaţa de luptă cât şi 
în tribune  este o imagine  fidelă a educaţiei  pe care practicantul  a primit-o  în structura  unde 
s-a antrenat. 

În  sălile  de  concurs,  atât  din  tribune  cât şi de  pe suprafeţele  de  luptă,  este  interzisă 
folosirea  mijloacelor  acustice,  mecanice  şi  electronice  pentru  susţinerea  sportivilor  sau  a 
echipelor care concurează în competiţie! 

Pentru o bună gestionare a spaţiului de competiţie, a timpului avut la dispoziţie de către 
organizatori pentru desfăşurarea concursului, se impun următoarele reguli: 

- respectarea orarului competiţiei prezentat în programul competiţiei (ora pentru 
înscriere şi cântar, ora şedinţă tehnică, orarul de desfăşurare a probelor); 

- efectuarea  plăţii  taxelor  de  participare  şi  interesarea  de  ultimele  detalii  referitoare  
la concurs a fiecărei structure sportive participante la competiţie; 

- prezentarea sportivilor pentru efectuarera cântarului; 
- verificarea  sportivilor  în  ceea ce  priveşte  dotarea  cu  echipamentul  necesar  

participării  la concurs; 
- delegarea antrenorilor de margine pentru fiecare sportiv (ATENŢIE – antrenorul de 

margine se prezintă la suprafaţa de luptă obligatoriu în trening, sau pantaloni de trening şi 
tricou cu însemnele clubului, fără alte accesorii (rucsac, borseta, aparat foto, camera video, etc.) 
în afara mapei de concurs cu pasajul sportivilor; 

- comunicarea sportivilor din timp asupra culorii şi suprafeţei unde vor concura; 
- încălzirea sportivilor înainte de a intra în concurs în spaţii special amenajate; 



- toţi sportivii care nu concurează în perioada imediat următoare, vor sta în tribune. 
 

CAPITOLUL 8 
Abateri 

 

Nerespectarea prezentului Regulament de Organizare Competiţii, atât de către 
organizatorii de competiţii (asociaţii, cluburi, comisii) cât şi de către participanţi (ţări, cluburi, 
antrenori, sportivi, aparţinători) atrage după sine măsuri punitive astfel: 

Sancţiuni aplicate organizatorilor:  
Observatorul federal transmite documentele amintite la mai sus şi dacă acesta constată 

nereguli sau abateri  de la prezentul regulament va întocmi un raport scris către Biroul Federal. 
Sancţiuni aplicate participanţilor  
Abaterile grave care pot aduce prejudicii Federaţiei Române de Pangration Athlima, vor 

fi sancţionate: disciplinar, pecuniar, etc, în baza R.O.F. al F.R.P.A. şi ale Regulamentului de 
Disciplină şi al Codului Etic ale PANGRATION ATHLIMA şi ratificate de Biroul Federal şi 
Adunarea Genrale. 

Sancţiunilor în vigoare din cadrul Regulamentului Comisiei de Disciplină şi ale 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al F.R.P.A. li se adaugă: 

- taxă pentru depăşirea termenului limită de înscriere în concurs pentru club – 150 Lei; 
- taxă pentru depăşirea termenului limită de înscriere în concurs pentru sportiv – 50 

Lei; 
- taxă pentru orice modificare în lista trimisă după data limită de înscriere – pâna în 

momentul înregistrarii este de 50 Lei / modificare (în cazul în care modificarea nu este clar 
motivată – accidentare, etc.); 

- amendă 200 Euro pentru cluburile care se înscriu la campionat şi nu se prezintă; 
- amendă de la 300 la 500 de EURO pentru persoana sau structura sportivă care incită 

sau influenţează coechipirii să părăsească competiţia; 
- amendă de 150 Lei pentru oricare sportiv care participă la competiţiile organizate sub 

egida F.R.P.A. şi nu este legitimat (amenda este acordată clubului care a organizat competiţia 
şi a acceptat înscrierea sportivului); 

- pentru nerespectarea locului şi al modulu de comportare în timpul competiţiei, 
antrenorii pot fi amendaţi cu sume cuprinse între 50 – 100 EURO. 

Sumele trecute în EURO se plătesc în Lei la cursul zilei în care a fost întocmit Procesul 
Verbal al abaterii disciplinare. 

 

Materiale şi echipamente necesare desfăşurării unei competiţii de Pangration 
Athlima: 

Acestea se desfăşoară pe minim 4 suprafeţe. 
Numărul minim de arbitri este de 4 la suprafaţă (la care se adaugă 2 de rezervă şi 3 la 

masă), echipament adecvat competiţiei (Endyma roşie), să aibă acreditare de competiţie 
(arbitri intercontinentali la centru pentru mondiale, arbitrii continentali pentru europene), 
legitimaţie. 

6 steguleţe (3 albastru, 3 alb) şi  ravdos, punctaje  pentru Palaismata şi Polydamas), 
calculatoare, monitoare, liste afişate cu meciurile, pentru fiecare suprafaţă (de preferat pe 
monitoare sau retroproiectoare), transmisie live pe internet (pe cît posibil şi la tv.). 

Minim 2 ambulanţe plus echipaje şi medic de competiţie. 



La saltea, cu sportivii, vin doar antrenorii naţionali (unul singur), în echipament al 
ţării, la finale de preferat la costum cu cravată. 

Pentru antrenori spaţiile bine delimitate, aceştia neavînd voie să vocifereze sau să facă 
gesture sau mişcări care pot afecta imaginea federaţiei. 

Vestiare pentru sportivi, suprafeţe de încălzire (în altă sală, alăturată de cea de 
concurs, de preferat). 

 

ANEXE 
Tabele înscriere competiţii 
Calendarul competiţional anual 
Fişă de observaţii cântar oficial 
Foaia de competiţie 
Raport de competiţie 
Cerere tip pentru organizare competiţii 
Contract organizare competiţii 

 
 
 


