
 

 

  

 

REGULAMENTUL COMISIEI DE DISCIPLINA A FRT 

 

Art.1 FUNCTIONAREA SI SCOPUL  

 Comisia de Disciplina a FRT are ca scop solutionarea litigiilor cu caracter 

sportiv din domeniul tenisului de camp. 

 Comisia de Disciplina functioneaza in baza prezentului Regulament si 

vegheaza la respectarea statutului FRT, a normelor, regulamentelor, hotararilor 

sau deciziilor privind desfasurarea jocului de tenis de camp cat si organizarea 

competitiilor, elaborate de FRT si de structurile, organismele internationale din 

domeniul tenisului de camp la care FRT este afiliata. 

 Comisia de Disciplina are competenta de solutinare a litigiilor ce au ca 

obiect incalcarea uneia dintre normele sus-enuntate de catre structurile 

sportive afiliate FRT, oficiali, sportivi, arbitri, antrenori si parinti ai sportivilor. 

 

Art. 2 COMPOMENTA 

 Comisia de Disciplina se compune din presedinte si doi membri. 

 Presedintele Comisiei de Disciplina este numit de Comitetul Director al 

FRT. 

 Membrii Comisiei de Disciplina sunt numiti de Comitetul Director al FRT 

la propunerea presedintelui Comisiei.  



 

 

  

Art. 3 CONVOCARE 

 Comisia de Disciplina se convoaca de Vicepresedintele desemnat din 

Comitetul Director sau de catre Presedintele de Comisie oridecateori este 

nevoie. 

 

Art. 4 DECIZIILE 

 Deciziile Comisiei de disciplina se iau cu majoritate simpla de voturi. In 

caz de paritate, votul presedintelui decide. 

 

Art. 5 PROBE 

 Deciziile Comisiei de Disciplina se bazeaza pe urmatoarele probe : 

• Raportul arbitrului principal 

• Probe video  

• Martori 

• Inscrisuri 

• Declaratiile partilor implicate 

• Orice alt mijloc de proba ce poate servi la aflarea adevarului 



 

 

  

Art. 6 PROCEDURA DE SOLUTIONARE 

 Sesizarea Comisiei de Disciplina se realizeaza in scris de catre orice 

persoana interesata. 

 Cererea adresata Comisiei se depune in dublu exemplar si trebuie sa fie 

insotita si de inscrisurile sau alte mijloace de proba de care intelege sa se 

foloseasca partea care a formulat sesizarea. 

 Cererea se depune la secretariatul FRT si se specifica pe aceasta ca este 

adresata Comisiei de Disciplina. 

 In momentul inregistrarii cererii secretariatul FRT are obligatia de a 

informa de indata membrii Comisiei cu privire la sesizarea primita si 

procedeaza la comunicarea cererii si a inscrisurilor atasate membrilor Comisiei. 

 Ca urmare a cererii primite Comisia incunostiinteaza partea cu privire la 

care a fost facuta sesizarea (paratul) despre faptul ca Comisia a fost investita cu 

solutionarea litigiului. 

 Comisia dispune comunicarea catre parat a unei copii de pe sesizarea 

primita si inscrisurile anexate si totodata pune in vedere paratului ca are 

obligatia de a formula intampinare in termen de 5 zile de la primirea sesizarii. 

 Comunicarea de catre Comisie a actelor de procedura se realizeaza prin 

intermediul secretariatului FRT. 

 Dupa expirarea termenului de depunere a intampinarii Comisia 

procedeaza la solutionarea litigiului pe baza probelor prezentate de parti. 



 

 

  In cazul litigiilor ce vizeaza fapte savarsite in timpul desfasurarii unei 

competitii sportive, Comisia solicita in mod obligatoriu raportul arbitrului 

principal al turneului cu privire la acest aspect. 

 Comisia poate dispune administrarea oricarei probe pe care o considera 

necesara in vederea solutionarii litigiului. 

 Audierea partilor implicate nu este obligatorie.  

 Dupa administrarea tuturor probelor Comisia constata cercetarea 

incheiata si procedeaza la deliberare. 

 Hotararile pronuntate de Comisie se comunica in scris partilor si se 

publica si pe site-ul FRT. 

 

Art. 7 CAI DE ATAC 

 APELUL 

 Impotriva hotararilor pronuntate de Comisia de Disciplina partea 

nemultumita poate formula apel in termen de 15 zile de la comunicarea 

hotararii. 

 Cererea de apel trebuie sa fie in mod obligatoriu motivata si se depune la 

secretariatul FRT. 

 Solutionarea apelului este de competenta Comisiei de Apel a FRT si se 

solutioneaza conform procedurilor prevazute la art. 6. 

 Comisia de Apel a FRT este formată din trei membri numiţi de Comitetul 

Director al FRT. 



 

 

  Deciziile Comisiei de Apel a FRT se iau cu majoritate simpla de voturi. In 

caz de paritate, votul presedintelui decide. 

 Cererile de apel nemotivate sunt lovite de nulitate. 

 RECURSUL 

Impotriva hotararilor pronuntate de Comisia de Apel a FRT partea 

nemultumita poate formula recurs in termen de 15 zile de la comunicarea 

hotararii. 

 Cererea de recurs trebuie sa fie in mod obligatoriu motivata si se depune 

la secretariatul FRT. 

 Solutionarea recursului este de competenta Comitetului Director al FRT si 

se solutioneaza conform procedurilor prevazute la art. 6. 

 Cererile de recurs nemotivate sunt lovite de nulitate. 

 Hotararile Comitetului Director sunt definitive si irevocabile. 

 

Art. 7.1 CHELTUIELI 

Cheltuielile ocazionate de solitionarea litigiului cad in sarcina persoanei 

sanctionate. 



 

 

  

Art. 8 CRITERIILE DE SANCTIONARE 

 Comisia de Disciplina are competenta de a aplica sanctiuni pentru 

abaterile comise si dispune masuri care sa garanteze executarea lor, precum si 

prevenirea savarsirii de noi asemenea abateri. 

 Sanctiunea disciplinara este o masura de constrangere si un mijloc de 

reeducare, care are ca scop principal restabilirea ordinii si prevenirea de noi 

abateri. 

 In functie de gravitatea faptelor si antecedentele partii sanctionate 

Comisia poate dispune aplicarea oricareia dintre sanctiunile prevazute de 

prezentul Regulament. 

 Comisia va tine cont in mod obligatoriu la aplicarea sanctiunii de starea 

de recidiva. 

 Circumstantele atenuante si agravante pot fi avute in vedere de Comisie 

la stabilirea sanctiunii. 

 Constituie recidiva savarsirea unei noi abateri in termen de pana la doi 

ani calculati de la data ramanerii definitive a sanctiunii anterior aplicate. 

 La aprecierea sanctiunii aplicabile Comisia va avea in vedere : 

a) modul de savarsire a abaterii 

b) mijloacele folosite pentru comiterea abaterii 

c) scopul urmarit 

d) imprejurarea in care a fost comisa abaterea 



 

 

 e) urmarile care s-au produs sau care s-ar fi putut produce 

f) calitatea celui ce a savarsit abaterea si conduita sa anterioara 

g) recidiva 

 

Art. 9 SANCTIUNI APLICABILE SPORTIVILOR 

 Comisia poate dispune aplicarea oricareia dintre urmatoarele sanctiuni, 

in functie de gravitatea faptei, dupa cum urmeaza : 

a) avertisment 

b) amenda conform cuantumurilor prevazute in “Sistemul de Taxe si Amenzi 

FRT” 

c) puncte de penalizare in clasamentul national urmator deciziei Comisiei de 

Disciplina, ramasa definitiva si irevocabila 

d) suspendarea dreptului de a participa la competitii organizate conform 

calendarului competitional al FRT pe o perioada cuprinsa intre 1 -12 luni 

e) excluderea din viata sportiva 

 Comisia poate dispune aplicarea de sanctiuni sportivului si in cazul 

savarsirii de abateri sanctionabile de catre parintii acestuia sau alte persoane 

care il sustin cu prilejul desfasurarii competitiei. 



 

 

  

Art. 10 SANCTIUNI APLICABILE OFICIALILOR 

  Comisia poate dispune aplicarea oricareia dintre urmatoarele sanctiuni, in 

functie de gravitatea faptei, dupa cum urmeaza : 

a) avertisment 

b) amenda 

c) suspendarea dreptului de a participa la competitii organizate conform 

calendarului competitional al FRT pe o perioada cuprinsa intre 1 -12 luni 

d) excluderea din viata sportiva 

 

Art. 10.1 SANCTIUNI APLICATE PARINTILOR SAU ALTOR PERSOANE CE INSOTESC 

SPORTIVUL 

Comisia poate dispune aplicarea oricareia dintre urmatoarele sanctiuni, 

in functie de gravitatea faptei, dupa cum urmeaza : 

a) avertisment 

b) amenda conform cuantumurilor prevazute in “Sistemul de Taxe si Amenzi 

FRT” 

c) suspendarea dreptului de a patrunde in incinta bazelor unde se desfasoara 

competitii sportive organizate conform calendarului competitional al FRT pe o 

perioada cuprinsa intre 1 -12 luni 

 



 

 

 Art. 11 SANCTIUNI APLICABILE STRUCTURILOR SPORTIVE AFILIATE FRT 

Comisia poate dispune aplicarea oricareia dintre urmatoarele sanctiuni, 

in functie de gravitatea faptei, dupa cum urmeaza : 

a) avertisment 

b) amenda conform cuantumurilor prevazute in “Sistemul de Taxe si Amenzi 

FRT” 

c) suspendarea dreptului de a participa la competitii organizate conform 

calendarului competitional al FRT pe o perioada cuprinsa intre 1 -12 luni 

d) suspendarea dreptului de a organiza competitii inscrise in calendarul 

competitional al FRT pe o perioada cuprinsa intre 1-3 ani 

 

Art. 12 DISPOZITII FINALE 

 Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea 

gresita a normelor de disciplina si a prevederilor prezentului Regulament. 

 Prezentul Regulament intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010 si se 

aplica tuturor abaterilor savarsite dupa data intrarii in vigoare a acestuia. 


