Regulamentul disciplinar al F.R. Rugby
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
A. Scop şi reguli de bază
Art. 1. Prezentul regulament prevede regulile de disciplină, organele disciplinare şi
competenţele lor precum şi procedura disciplinară şi este elaborat în baza prevederilor Statutului
Federaţiei Române de Rugby.
Art. 2. (1) Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor cluburilor, secţiilor,
oficialilor (conducători, delegaţi, antrenori, arbitri, observatori, medici, asistenţi medicali etc.),
reprezentanţilor, jucătorilor şi altor persoane implicate în activitatea rugbystică, în cazul în care
aceştia produc încălcări ale statutului, regulamentelor şi hotărârilor FRR:
a) pe terenul de joc, în incinta terenului de joc, la vestiare sau în orice alt loc al
stadionului;
b) în localurile federaţiei sau în care funcţionează comisiile de specialitate, instanţele
disciplinare şi alte organe legate de activitatea rugbystică.
(2) Nimeni nu se poate prevala de necunoaşterea, cunoaşterea insuficientă sau
interpretarea eronată a nomelor de disciplină pentru a fi exonerat de răspundere.
Art. 3. (1) Cluburile şi secţiile sunt răspunzătoare de comportarea jucătorilor,
reprezentanţilor şi suporterilor lor precum şi a oricăror alte persoane care au stabilite sarcini cu
ocazia organizării jocurilor de rugby.
(2) Acestea răspund de asigurarea ordinii şi securităţii în stadion pentru manifestări,
atitudini incorecte şi acte de violenţă precum şi pentru producerea de incidente înaintea, în timpul
şi după disputarea jocului.
Art. 4. (1) Reprezentanţii cluburilor, jucătorii, ca şi orice alte persoane implicate în
activitatea rugbystică au îndatorirea de a se conforma principiilor loialităţii, probităţii şi spiritului
de sportivitate prevăzute în codurile de conduită ale activităţii rugbystice (Anexa I A-D).
(2) Sancţiunile pentru încălcarea codurilor de conduită vor fi aplicate în conformitate cu
prevederile acestui regulament.
Art. 5. Orice caz neprevăzut în prezentul Regulament Disciplinar poate fi extins, prin
analogie, cu alte cazuri asemănătoare.
B. Abaterea disciplinară
Art. 6. Abaterea disciplinară este fapta prin care se încalcă normele de disciplină şi de
comportare săvârşită cu vinovăţie.

Art. 7. Abaterea disciplinară este singurul temei legal al răspunderii disciplinare.
Art. 8. (1) Recidiva se consideră orice abatere, indiferent de felul primei abateri.
(2) Se află în stare de recidivă jucătorul, oficialul sau asociaţia care, fiind sancţionaţi
pentru o cauză în ultimii 2 ani, comit noi abateri sportive de orice natură.
(3) În caz de recidivă toate sancţiunile disciplinare pot fi majorate.
C. Măsuri disciplinare
Art. 9. Instanţele disciplinare au competenţa să aplice sancţiuni pentru abaterile comise şi
să dispună măsuri care să garanteze executarea lor şi prevenirea săvârşirii de noi asemenea
abateri.
Art. 10. (1) În scopul impunerii rolului educativ al unei măsuri disciplinare, Comisiile
Disciplinare de primă instanţă trebuie să se pronunţe într-un interval de timp cât se poate mai
scurt (cel mult 5 zile de la data la care s-a comis abaterea).
(2) În cazuri deosebite se poate amâna soluţionarea cauzei pentru strângerea de noi probe
sau ascultarea oricărei persoane a cărei audiere este utilă, iar pronunţarea nu poate depăşi
termenul de maximum 30 de zile de la producerea incidentului.
Art. 11. Sancţiunea disciplinară este o măsură de constrângere şi totodată un mijloc
educativ, care are ca scop restabilirea odinii şi prevenirea de noi abateri.
Art. 12. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica sunt următoarele:
(1) Pentru şcoli, cluburi şi asociaţii sportive sau secţii de rugby afiliate FRR:
a) avertismentul
b) blamul
c) penalitatea
d) ridicarea dreptului de a organiza jocuri pe teren propriu
e) retrogradarea
f) radierea
(2) Pentru reprezentanţii cluburilor şi secţiilor de rugby afiliate (conducători, delegaţi,
antrenori, medici etc.):
a) avertismentul
b) blamul
c) penalitatea
d) suspendarea
e) radierea
(3) Pentru jucători:
a) avertismentul
b) penalitatea
c) suspendarea
d) excluderea din viaţa sportivă
(4) Pentru arbitri:
a) avertismentul
b) penalitatea
c) ridicarea dreptului de a mai conduce jocuri
d) suspendarea de la orice activitate sportivă
e) retrogradarea
f) radierea
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(5)
a)
b)
c)

Pentru observatorii oficiali:
avertismentul
suspendarea dreptului de a fi observator oficial
suspendarea de la orice activitate sportivă

Art. 13. (1) Avertismentul este notificarea orală sau scrisă prin care se atrage atenţia de a
se lua măsuri ca să nu se mai comită încălcări ale normelor care reglementează activitatea
rugbystică.
(2) Blamul este dezaprobarea publică asupra comportamentului unor persoane aparţinând
cluburilor şi asociaţiilor sportive, oficialilor etc.
(3) a) Penalitatea este sancţiunea pecuniară care constă în obligaţia persoanei, care
suportă o suspendare, de a plăti o sumă de bani FRR.
b) Penalitatea este obligatorie pentru persoanele (antrenori, medici, maseuri, conducători
sau reprezentanţi ai echipelor, jucători etc.) care au comis abateri ce au fost sancţionate cu
suspendare din activitatea competiţională.
c) Suma stabilită urmează să fie depusă într-un interval de cel mult 5 zile de la data luării
hotărârii de către comisie.
d) În cazul în care penalităţile nu se plătesc la termen sau integral de către persoanele
sancţionate, cluburile sau echipele respective răspund în mod solidar.
Până la achitarea sumei echipa nu va mai putea disputa jocuri în competiţii oficiale.
e) Penalitatea este obligatorie împreună cu sancţiunea disciplinară dată.
(4) Ridicarea dreptului de a organiza jocuri pe teren propriu este interdicţia de a mai
disputa jocuri pe propriul teren în anul competiţional.
(5) Suspendarea din activitatea competiţională este interdicţia temporară de a mai disputa
jocuri în competiţiile oficiale şi amicale, de a mai conduce echipele sau de a mai desfăşura o
activitate sportivă publică.
(6) Retrogradarea este trecerea dintr-o categorie superioară într-o categorie inferioară.
(7) Radierea este ştergerea din evidenţele federaţiei a unei secţii de rugby sau
interzicerea definitivă de a mai activa sub orice formă pe linie rugbystică.
Art. 14. Abaterile financiare produse de personalul salariat al FRR nu intră în competenţa
comisiilor care judecă în primă instanţă.
Art. 15. (1) Toate sancţiunile disciplinare din prezentul regulament sunt minime.
(2) Comisiile de judecată au competenţă să le mărească după gravitatea faptelor.
Art. 16. La pronunţarea hotărârilor se va ţine seama de circumstanţele atenuante sau
agravante.
Art. 17. (1) Constituie circumstanţe atenuante următoarele:
a) activitatea ireproşabilă până la săvârşirea abaterii;
b) săvârşirea abaterii sub influenţa unei ameninţări;
c) mărturisirea faptei şi comportarea sinceră în faţa comisiei;
d) faptul de a fi provocat.
(2) În cazul în care se au în vedere circumstanţele atenuante, sancţiunea disciplinară se
poate reduce până la jumătatea ei.
Art. 18. (1) Constituie circumstanţe agravante următoarele:
a) calitatea oficială a celui căzut în culpă;
b) premeditarea;
c) răzbunarea;
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d) cumulul de abateri;
e) săvârşirea abaterii generată de interese materiale;
f) săvârşirea abaterii în stare de beţie.
(2) În situaţia în care există circumstanţe agravante, sancţiunea aplicată se poate majora
nu cu mai mult de o jumătate din sancţiunea prevăzută.
Art. 19. Sancţiunile aplicate reprezentanţilor cluburilor (conducători, antrenori, jucători
etc.) se execută numai în etapele în care echipa respectivă este programată să dispute jocuri
oficiale.
Art. 20. Persoanele (jucători, oficiali, arbitri, antrenori etc.) sancţionate disciplinar pentru
abateri în campionatul intern nu au voie să participe la nici o activitate internaţională cu
selecţionatele naţionale, cu echipa la care activează sau cu alte echipe de club şi nici nu pot fi
convocate la acţiunile de pregătire a loturilor naţionale.
Art. 21. (1) O persoană suspendată nu mai poate desfăşura nici o activitate într-o funcţie
oficială de orice fel în activitatea rugbystică pe timpul suspendării.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. 1 arbitrii supendaţi pentru abaterile prevăzute la
art. 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 104, 111, 114 şi 117 care pe timpul suspendării pot arbitra
meciuri în campionatele de copii şi juniori din cadrul Comitetelor regionale, fără a primi
indemnizaţia de arbitraj.
Pentru arbitrarea a două sau mai multe meciuri pe săptămână suspendarea se poate
diminua cu câte o etapă, dar pe total reducerea pedepsei nu poate fi mai mare de jumătate din
sancţiunea primită.
Art. 22. (1) Prin transferul unui jucător, antrenor, medic sau conducător sancţionat pentru
o abatere disciplinară, de la o echipă la alta, sancţiunea nu se anulează, ci se execută în
continuare.
(2) Schimbarea calităţii sau funcţiei persoanei sancţionate pe line sportivă nu poate avea
efect asupra executării sancţiunii în totalitatea ei.
Art. 23. Sancţiunea nu se mai poate aplica dacă au trecut mai mult de 45 de zile de la
săvârşirea abaterii disciplinare şi nu s-a pus în mişcare acţiunea disciplinară sau dacă a fost redusă
ori a fost anulată de instanţa disciplinară competentă.
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CAPITOLUL II
ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI
A. Abateri şi sancţiuni aplicabile cluburilor, asociaţiilor sportive, şcolilor şi secţiilor de
rugby
______________________________________________________________________________
Sancţiuni
În primul caz
Recidivă
______________________________________________________________________________________
Art. 24 Desconsiderarea competiţiei sau a adversarului,
pierderea
penalizarea cu
prezentarea la joc a unei formaţii vădit inferioare valorii
jocului cu
puncte a echipei
reale, descompletarea intenţionată a echipei, precum şi
5-0
respective
folosirea oricăror alte mijloace neloiale în scopul
obţinerii de către echipa adversă a unui rezultat favorabil.
______________________________________________________________________________________
Art. 25 Determinarea arbitrului de a înapoia carnetul de legitimare
pe care în prealabil îl reţinuse pentru comiterea unei
abateri sau determinarea arbitrului de a înlocui carnetele
de legitimare ale jucătorilor eliminaţi precum şi determinarea
arbitrului de a înscrie în raportul de arbitraj date neconforme
cu realitatea:
- echipa
penalizarea cu
minimum 1 punct
Art.

Abaterea

- persoane vinovate

suspendare cel suspendare cel
puţin 1 an
puţin 2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 26 Împiedicarea arbitrului sau a observatorului, împotriva
voinţei lor, de a părăsi vestiarele după întreruperea
jocului în condiţiile prevăzute de regulament sau după
ridicarea
ridicarea
încheierea partidei ori constrângerea lor prin
dreptului de
dreptului de a
ameninţări sau violenţă să dea, să facă, să nu facă
a organiza pe
organiza pe teren
ori să sufere ceva, dacă faptele au fost comise spre a
teren propriu
propriu timp de
dobândi în mod injust un folos pentru echipa proprie
timp de
minimum 4 etape
sau pentru o altă echipă.
minimum
2 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 27 Neluarea de măsuri eficiente pentru prevenirea
ridicarea
ridicarea
introducerii în incinta stadionului, de către spectatori,
dreptului de
dreptului de
a unor obiecte susceptibile să servească provocării de
organizare pe
organizare pe
dezordine sau acte de violenţă precum şi acceptarea
teren propriu
teren propriu
vânzării de băuturi alcoolice, indiferent de natura
timp de
timp de minimum
ambalajului sau de băuturi răcoritoare în recipiente
minimum
2 etape
potenţial periculoase,de asemenea în incinta stadionului.
1 etapă
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
Art. 28 Provocarea de scandaluri, acte de dezordine sau
ridicarea
ridicarea
incidente de către spectatori şi pătrunderea nejustificată
dreptului de
dreptului de
a publicului sau a persoanelor neautorizate în incinta
organizare pe
organizare pe
terenului de joc.
teren propriu
teren propriu
pentru
timp de minimum
minimum
4 etape
2 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 29 Aruncarea cu pietre, obiecte, sticle etc. în incinta
ridicarea
ridicarea
terenului de joc.
dreptului de
dreptului de
organizare pe
organizare pe
teren propriu
teren propriu
pentru
timp de minimum
minimum
2 etape
1 etapă
______________________________________________________________________________________
Art. 30 Bruscarea, ameninţarea sau lovirea arbitrilor sau
ridicarea
ridicarea
judecătorilor de margine înainte de începerea jocului,
dreptului de
dreptului de
la pauză, în timpul jocului sau după terminarea jocului.
organizare pe
organizare pe
teren propriu
teren propriu
pentru
timp de minimum
minimum
8 etape
4 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 31 Bruscarea, ameninţarea sau lovirea persoanelor oficiale.
ridicarea
ridicarea
dreptului de
dreptului de
organizare pe
organizare pe
teren propriu
teren propriu
pentru
timp de minimum
minimum
8 etape
4 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 32 Vătămarea gravă a persoanelor oficiale, care a necesitat
ridicarea
ridicarea
spitalizare.
dreptului de
dreptului de
organizare pe
organizare pe
teren propriu
teren propriu
pentru
pentru minimum
minimum
1 an
6 luni
Art. 33 Refuzul de a asigura condiţiile necesare înregistrării
pe casete video a jocurilor oficiale ca şi a securităţii şi
siguranţei persoanelor abilitate de federaţie în acest scop:
- echipa
penalizarea cu penalizarea cu 6
3 puncte în
puncte în
clasamentul
clasamentul
general
general
- persoanele vinovate
suspendare pe
suspendare pe o
o perioadă de
perioadă de
min. 6 luni
min. 1 an
______________________________________________________________________________________
Art. 34 Refuzul de a trimite jucătorii stabiliţi pentru selecţionatele
regionale la convocări, antrenamente sau jocuri, ca şi
refuzul de a suporta cheltuielile ocazionate de participarea
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acestora la pregătire şi jocuri:
- clubul
- persoanele vinovate

avertisment
blam
suspendare pe
suspendare pe o
o perioadă de
perioadă de
minimum
minimum
3 luni
6 luni
______________________________________________________________________________________
Art. 35 Refuzul de a trimite jucători selecţionaţi la echipele
reprezentative, la convocări, antrenamente sau jocuri,
precum şi lipsa de interes şi preocupare pentru
pregătirea jucătorilor din loturile reprezentative, în
cadrul cluburilor etc.:
- clubul
avertisment
blam
- persoanele vinovate
suspendare pe
suspendare pe o
o perioadă
perioadă de
minimum
minimum 1 an
6 luni
______________________________________________________________________________________
Art. 36 Neasigurarea asistenţei medicale pe toată durata
pierderea
jocului, conform prevederilor regulamentare.
jocului cu
5-0
______________________________________________________________________________________
Art. 37 Refuzul plăţii baremurilor legale cuvenite arbitrilor şi
ridicarea
pierderea
altor persoane oficiale.
dreptului de
jocului cu
organizare pe
5-0
teren propriu
pentru minimum
1 etapă
Până la data achitării sumelor cuvenite celor
prejudiciaţi, echipa în cauză nu va mai fi programată
să dispute jocuri oficiale, meciul respectiv fiind socotit
pierdut prin neprezentare. Pentru a putea fi programată,
echipa trebuie să achite baremurile cuvenite cu cel puţin
5 zile înainte de disputarea jocului următor.
______________________________________________________________________________________
Art. 38 Folosirea frauduloasă, în jocuri oficiale, a unui jucător
pierderea jocului
nelegitimat, participarea la joc a unor jucători neînscrişi
cu 5-0 dacă s-a
în raportul de arbitraj, precum şi participarea în joc a
introdus contestaţia
unor jucători aflaţi în stare de suspendare.
regulamentară sau
din oficiu la sesizarea
Comisiei Centrale de
Competiţii din FRR
______________________________________________________________________________________

B. Abateri şi sancţiuni aplicabile reprezentanţilor cluburilor şi secţiilor de rugby afiliate
(conducători, delegaţi, antrenori, membri etc.)
Art. 39 Promiterea sau oferirea unor avantaje materiale
persoanelor oficiale angrenate în cadrul regulamentar
al jocului:
a) fără consecinţe în derularea corectă a disputei
sportive
b) cu consecinţe în derularea corectă a disputei sportive

suspendare pe
timp de 1 an

suspendare pe
timp de 2 ani

suspendare pe
timp de
minimum 2 ani

excludere din
viaţa sportivă
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______________________________________________________________________________________
Art. 40 Instigarea sau provocarea de tulburări, dezordini sau
suspendare pe
suspendare pe
incidente înainte, în cursul sau după încheierea jocului
timp de
timp de minimum
ori participarea la asemenea acţiuni.
minimum
12 etape
6 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 41 Brutalizarea sau lovirea jucătorilor, antrenorilor,
suspendare pe
excludere din
medicilor sau a reprezentanţilor echipei adverse, a
timp de
viaţa sportivă
arbitrilor, observatorilor sau oficialilor FRR în incinta
minimum
terenului de joc, pe drumul spre vestiare sau în vestiare.
2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 42 Fapta de a face afirmaţii sau declaraţii neadevărate
suspendare pe
suspendare pe
(mincinoase) sau de a nu spune tot ceea ce ştiu privitor
timp de
timp de minimum
la împrejurările esenţiale asupra cărora au fost întrebaţi
minimum
1 an
în cadrul acţiunii disciplinare.
6 luni
______________________________________________________________________________________
Art. 43 Inducerea în eroare a arbitrului, observatorului sau
suspendare pe
suspendare pe
instanţei disciplinare, precum şi orice altă faptă comisă
timp de
timp de minimum
pentru efectuarea sau acoperirea unei substituiri de
minimum
6 luni
jucători.
12 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 44 Influenţarea, determinarea sau constrângerea arbitrului,
suspendare pe
suspendare pe
indiferent de mijloacele folosite, de a restitui sau înlocui
timp de
timp de minimum
carnetele de legitimare ale jucătorilor eliminaţi sau celor
minimum 1 an 2 ani
care au comis asemenea abateri pasibile de sancţionare,
după ce au fost reţinute de observatorul jocului.
______________________________________________________________________________________
Art. 45 Influenţarea, determinarea sau constrângerea arbitrului,
suspendare pe
suspendare pe
indiferent de mijloacele folosite pentru:
timp de
timp de minimum
a) completarea fictivă a raportului de arbitraj cu
minimum 1 an 2 ani
rezultatul unui joc fără ca acesta să se fi disputat
b) modificarea rezultatului înregistrat pe teren

suspendare pe
excludere din
timp de
viaţa sportivă
minimum 2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 46 Proferarea de expresii cu caracter jignitor, injurios sau
suspendarea din suspendarea din
calomnios adresate persoanelor oficiale (arbitri,
activitatea
activitatea
observatori, conducători, jucători, reprezentanţi FRR
competiţională competiţională
etc.).
pe timp de
pe timp de
minimum
minimum
8 etape
16 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 47 Antrenorii care se fac vinovaţi de:
a) pătrunderea în incinta terenului (seniori) sau în
suspendare pe
suspendare pe
terenul de joc (juniori) fără aprobarea arbitrului
timp de
timp de minimum
minimum
4 etape
2 etape
b) gesturi nesportive sau obscene

suspendare pe
timp de
minimum
3 etape

suspendare pe
timp de minimum
6 etape
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c) proteste repetate la deciziile arbitrului

suspendare pe
timp de
minimum
2 etape

suspendare pe
timp de minimum
4 etape

d) pătrunderea în incinta terenului (seniori) sau în
terenul de joc (juniori) şi proteste la deciziile arbitrului.

suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de minimum
minimum
12 etape
6 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 48 Antrenorii ale căror echipe se fac vinovate de cazuri
suspendare pe
suspendare pe
repetate de durităţi şi acte de violenţă petrecute în
timp de
timp de minimum
timpul desfăşurării jocului.
minimum
1 an
8 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 49 Lovirea arbitrilor, observatorilor, persoanelor oficiale
suspendare
excludere din
ale FRR.
pe 2 ani
viaţa sportivă
______________________________________________________________________________________
Art. 50 Inducerea în eroare a organelor federale cu ocazia
suspendare
excludere din
obţinerii unei legitimări sau transferări de jucători pe
2 ani
viaţa sportivă
baza unor date nereale sau cu acte false.
______________________________________________________________________________________
Art. 51 Retragerea echipei de pe terenul de joc înainte de
suspendare pe
suspendare pe
încheierea duratei regulamentare a jocului sau refuzul
timp de
timp de minimum
de a relua jocul, în cazul în care a fost întrerupt, după
minimum
24 etape
acordarea termenului de 3 minute de către arbitru
12 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 52 Neprezentarea la convocările făcute de organele
suspendare pe
suspendare pe
federale.
timp de
timp de minimum
minimum
4 etape
2 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 53 Neprezentarea în faţa instanţei disciplinare, la citarea
suspendare pe
suspendare pe
de către aceasta, în cazul în care audierea este absolut
timp de
timp de minimum
necesară pentru soluţionarea cauzei.
minimum
4 etape
2 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 54 Participarea la competiţii organizate în străinătate, fără
suspendare pe
suspendare pe
respectarea condiţiilor solicitate de organizatori în
timp de
timp de minimum
legătură cu vârsta jucătorilor competitori.
minimum
6 luni
3 luni
______________________________________________________________________________________
Art. 55 Conducătorii care folosesc antrenori în stare de suspendare
suspendare pe
suspendare pe
la jocurile oficiale (interne şi internaţionale).
timp de
timp de minimum
minimum
4 etape
2 etape
______________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
Art. 56 Antrenorii care folosesc jucători în stare de suspendare
suspendare pe
suspendare pe
la jocurile oficiale (interne şi internaţionale).
o perioadă de
o perioadă de
minimum
minimum
2 etape
4 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 57 Declaraţii în presă, la radio, la televiziune etc. cu
suspendare pe
suspendare pe
caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor
o perioadă de
o perioadă de
oficiale ale FRR.
minimum
minimum
6 luni
1 an
_____________________________________________________________________________________
Art. 58 Nerespectarea ROAR cu privire la completarea raportului
suspendare pe
suspendare pe
de arbitraj cu numărul real purtat de jucători pe tricou.
timp de
timp de
minimum
minimum
1 etapă
2 etape
_____________________________________________________________________________________

C. Abateri şi sancţiuni aplicabile jucătorilor
_____________________________________________________________________________________
Art. 59 Instigarea sau provocarea de tulburări, dezordini sau
suspendare pe
suspendare pe
incidente înainte, în cursul sau după încheierea jocului
timp de
timp de
ori participarea la asemenea acţiuni.
minimum
minimum
3 etape
6 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 60 Acţiuni sau proferarea de ameninţări la adresa arbitrului,
suspendare pe
suspendare pe
observatorului, a unui oficial sau a reprezentanţilor
timp de
timp de
echipelor aflate în joc.
minimum
minimum
6 luni
1 an
_____________________________________________________________________________________
Art. 61 Atingerea adusă onoarei arbitrilor, observatorului jocului
şi a oficialilor FRR prin:
a) gesturi nesportive sau obscene
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
2 etape
4 etape
b) insulte verbale

suspendare pe
timp de
minimum
4 etape

suspendare pe
timp de
minimum
8 etape

c) bruscarea sau tragerea de echipament a arbitrului

suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
12 etape
24 etape
_____________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
Art. 62 Lovirea sau molestarea unui arbitru în funcţie, a
suspendare
excludere din
observatorului, a unui oficial al FRR sau a
pe timp de
viaţa sportivă
reprezentanţilor echipelor aflate în joc.
minimum
2 ani
_______ ______________________________________________________________________________
Art. 63 Lovirea arbitrilor, observatorilor, persoanelor oficiale
suspendare
excludere din
ale FRR pe timpul transportului după disputarea jocului.
pe timp de
viaţa sportivă
minimum
2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 64 Purtarea scandaloasă în localurile federaţiei prin
suspendare pe
suspendare pe
folosirea de cuvinte injurioase şi calomnioase, precum şi
timp de
timp de
orice gesturi obscene sau necuviincioase la adresa
minimum
minimum
reprezentanţilor FRR.
6 etape
12 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 65 Declaraţii în presă, la radio, la televiziune etc. cu caracter
suspendare pe
suspendare pe
jignitor sau calomnios la adresa persoanelor oficiale ale
timp de
timp de
FRR.
minimum
minimum
6 luni
1 an
______________________________________________________________________________________
Art. 66 Eliminare pentru:
a) încălcări repetate ale regulamentului
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
1 etapă
2 etape
b) obstrucţii repetate, atacarea sau ţinerea adversarului
care tocmai a şutat balonul

suspendare pe
timp de
minimum
2 etape

suspendare pe
timp de
minimum
4 etape

c) placaj prematur, întârziat sau periculos, inclusiv
acţiunea numită "placaj cu braţ rigid"

suspendare pe
timp de
minimum
3 etape

suspendare pe
timp de
minimum
6 etape

d) oprirea, împingerea, atacarea sau ţinerea adversarului
fără balon cu excepţia unei grămezi ordonate, spontane
sau mol

suspendare pe
timp de
minimum
3 etape

suspendare pe
timp de
minimum
6 etape

e) molestarea sau obstrucţionarea unui adversar sau orice
act de conduită nesportivă când balonul este mort

suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
3 etape
6 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 67 Lovirea adversarului sau a coechipierului pe terenul de
joc sau în afara lui cu ocazia jocurilor oficiale sau amicale:
a) lovirea cu pumnul sau braţul, inclusiv cotul
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
4 etape
8 etape
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b) călcarea cu piciorul:
- pe cap

suspendare pe
timp de
minimum
8 etape

suspendare pe
timp de
minimum
16 etape

suspendare pe
timp de
minimum
6 etape

suspendare pe
timp de
minimum
12 etape

suspendare pe
timp de
minimum
12 etape

suspendare pe
timp de
minimum
24 etape până
la excluderea
din viaţa
sportivă

- la corp

suspendare pe
timp de
minimum
10 etape

suspendare pe
timp de
minimum
20 etape până
la excluderea
din viaţa
sportivă

d) lovirea cu capul

suspendare pe
timp de
minimum
8 etape

suspendare pe
timp de
minimum
16 etape până
la excluderea
din viaţa
sportivă

e) lovirea cu genunchii

suspendare pe
timp de
minimum
3 etape

suspendare pe
timp de
minimum
6 etape

f) muşcarea

suspendare pe
timp de
minimum 1 an

suspendare pe
timp de
minimum 2 ani

- pe corp

c) lovirea cu piciorul:
- la cap

g) piedică pusă cu piciorul

suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
2 etape
4 etape
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
Art. 68 Agresarea la ochi cu orice parte a mâinii
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
1 1/2 ani
3 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 69 Lovirea dură a unui adversar cu ocazia jocurilor oficiale
suspendare
excludere din
sau amicale cu urmări asupra stării de sănătate sau
până la
viaţa sportivă
vătămări grave ale acestuia.
revenirea
jucătorului
accidentat în
activitatea
competiţională,
dar nu mai
puţin de 2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 70 Depistarea pozitivă în urma unor controale de dopaj.
suspendare pe
excludere din
timp de
viaţa sportivă
minimum 2 ani
Art. 71 Refuzul sau sustragerea de la recoltarea probei biologice
suspendare pe
excludere din
timp de
viaţa sportivă
minimum 2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 72 Prezentarea sportivilor la jocurile oficiale în ţinută
avertisment
suspendare pe
neconformă cu prevederile ROAR.
timp de
minimum
1 etapă
______________________________________________________________________________________
Art. 73 Prăbuşirea grămezii ordonate, spontane sau a molului
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
1 etapă
2 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 74 Ridicarea liniei întâi a grămezii ordonate adverse sau
suspendare pe
suspendare pe
adoptarea unei poziţii care să conducă la ridicarea unui
timp de
timp de
jucător din grămadă.
minimum
minimum
1 etapă
2 etapă
______________________________________________________________________________________
Art. 75 Angajarea liniei întâi a grămezii ordonate de la o
suspendare pe
suspendare pe
distanţă mai mare decât cea regulamentară în
timp de
timp de
scopul izbirii adversarilor.
minimum
minimum
2 etape
4 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 76 Nerespectarea prevederilor ROAR cu privire la intrarea
şi ieşirea jucătorilor, a salutului final la terminarea jocului
şi a însoţirii arbitrilor până la cabine
a) pentru jucători
avertisment
suspendare pe
timp de minimum
1 etapă
b) pentru căpitanii de echipă

suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
1 etapă
2 etape
______________________________________________________________________________________
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Art. 77 a) Pentru semnarea a două cereri de legitimare sau
pentru semnarea unei noi cereri de legitimare, la o altă
echipă.

suspendare pe
timp de
minimum
12 etape

suspendare pe
timp de
minimum
6 luni

b) Pentru semnarea a două sau mai multe cereri de
transfer

suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
6 luni
1 an
______________________________________________________________________________________
Art. 78 Participarea la jocurile oficiale la o altă echipă decât cea
la care au drept de joc cei în cauză (substituire):
a) pentru jucători
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
4 etape
8 etape
b) pentru căpitanul echipei care foloseşte astfel de
jucători

suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
8 etape
16 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 79 Neprezentarea la convocarea loturilor reprezentative, la
suspendare pe
suspendare pe
data şi locul stabilit în vederea participării la pregătirea
timp de
timp de
şi antrenamentele acestora, la jocurile oficiale şi amicale
minimum
minimum
pe care urmează să le susţină, părăsirea cantonamentelor
4 etape
8 etape
fără acordul scris al antrenorilor, ca şi prezentarea
jucătorilor accidentaţi fără a avea certificarea accidentelor
respective de Institutul Naţional de Medicină Sportivă sau
de cabinetul de medicină sportivă teritorial.
______________________________________________________________________________________
Art. 80 Neprezentarea la convocările selecţionatelor regionale
suspendare pe
suspendare pe
la data şi locul stabilit în vederea participării la pregătire,
timp de
timp de
antrenamente, la jocurile amicale sau oficiale pe care
minimum
minimum
urmează să le susţină, ca şi neprezentarea certificatelor
3 etape
6 etape
medicale eliberate de medicul de specialitate în cazul
accidentărilor.
______________________________________________________________________________________
Art. 81 Refuzul fără motive temeinice de a face parte din echipa
suspendare pe
suspendare pe
naţională a României (seniori, tineret, juniori).
timp de
timp de
minimum
minimum
1 an
2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 82 Părăsirea loturilor echipelor participante la competiţii,
suspendare pe
suspendare pe
în străinătate, fără a mai reveni la întoarcerea în ţară
timp de
timp de
a echipelor respective.
minimum
minimum
6 luni (dacă
2 ani
revine în ţară)
______________________________________________________________________________________
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Art. 83 Ştirbirea prestigiului FRR prin fapte sau gesturi produse
individual sau în grup, în ţară sau străinătate, de
componenţii echipelor naţionale sau de club:
- individual

suspendare pe
timp de
minimum 1 an

excludere din
viaţa sportivă

- în grup
excludere din viaţa sportivă
______________________________________________________________________________________
Art. 84 Participarea jucătorilor la partide oficiale pe durata
suspendare pe
suspendare pe
înscrisă în certificatele medicale eliberate ca scutire
timp de
timp de
pentru cei convocaţi la loturile reprezentative.
minimum
minimum
3 etape
6 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 85 Proteste la deciziile arbitrului.
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
2 etape
4 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 86 Comportare necorespunzătoare (semnalizări eronate,
suspendare pe
suspendare pe
patriotism local etc.) în calitate de judecător de margine
timp de
timp de
desemnat conform prevederilor ROAR şi menţionat de
minimum
minimum
arbitru în raportul său.
4 etape
8 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 87 Fapta jucătorului de a face afirmaţii ori declaraţii
suspendare pe
suspendare pe
neadevărate (mincinoase) sau de a nu spune tot ceea ce
timp de
timp de
ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a
minimum
minimum
fost întrebat în cadrul acţiunii disciplinare.
3 etape
6 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 88 Neprezentarea în faţa instanţei disciplinare, la citarea
suspendare pe
suspendare pe
de către aceasta, în cazul în care audierea jucătorului
timp de
timp de
respectiv este absolut necesară pentru soluţionarea cauzei.
minimum
minimum
1 etapă
2 etape
Art. 89 Pătrunderea frauduloasă a sportivilor legitimaţi în terenul
suspendare pe
suspendare pe
de joc şi participarea la jocul echipei clubului la care
timp de
timp de
sunt legitimaţi, în meciuri oficiale
minimum 1 an minimum 2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 90 Sancţiunile dictate jucătorilor pentru abateri produse în
terenul de joc cu participarea majorităţii jucătorilor se
vor aplica gradual, astfel:
- jucătorii participanţi în zona conflictuală vor fi suspendaţi
conform pevederilor articolelor respective ale
Regulamentului disciplinar;
- jucătorii care vin din alte direcţii spre zona conflictuală
şi participă la această altercaţie sau iniţiază altercaţii în
alte zone ale terenului vor fi suspendaţi cu de două ori
sancţiunile prevăzute la articolele respective ale
Regulamentului disciplinar;
- jucătorii de rezervă aflaţi în incintă, ca şi jucătorii care
intră în incintă şi intervin în altercaţia generală, vor
primi sancţiuni cu de trei ori perioada de suspendare
prevăzută la articolele respective din Regulamentul
disciplinar.
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_____________________________________________________________________________________

D. Abateri şi sancţiuni aplicabile arbitrilor
______________________________________________________________________________________
Art. 91 Acceptarea începerii şi desfăşurării unui joc public oficial
suspendare pe
suspendare pe
în lipsa medicului şi a celorlalte condiţii prevăzute de
timp de
timp de
ROAR.
minimum
minimum 1 an
8 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 92 Întârzierea nejustificată la locul la care a fost programat.
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
2 etape
4 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 93 Absenţa nejustificată la conducerea unui joc la care a
suspendare pe
suspendare pe
fost programat şi pe care a acceptat-o.
timp de
timp de
minimum
minimum
4 etape
8 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 94 Neprezentarea la un joc la care a fost programat şi
suspendare pe
suspendare pe
participarea ca arbitru, judecător de margine sau jucător
timp de
timp de
la un alt joc.
minimum
minimum
6 etape
12 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 95 Necunoaşterea sau greşita aplicare a regulilor de joc fără
suspendare pe
suspendare pe
a influenţa rezultatul.
timp de
timp de
minimum
minimum
4 etape
8 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 96 Necunoaşterea sau greşita aplicare a regulilor de joc cu
suspendarea pe suspendarea pe
influenţarea rezultatului.
timp de
timp de
minimum
minimm
12 etape
1 an
______________________________________________________________________________________
Art. 97 Favorizarea unei echipe prin aplicarea greşită a regulilor
suspendare
excludere din
de joc în mod intenţionat.
pe timp de
viaţa sportivă
minimum
2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 98 Necunoaşterea ROAR sau greşita aplicare a normelor
suspendare pe
suspendare pe
acestuia.
timp de
timp de
minimum
minimum
2 etape
4 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 99 Nedepunerea în termenul prevăzut a raportului de
suspendare pe
suspendare pe
arbitraj la jocurile în care s-au produs incidente.
timp de
timp de
minimum
minimum
2 etape
4 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 100 Provocarea de incidente pe teren şi în vestiare.
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
6 etape
12 etape
____________________________________________________________________________________
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Art. 101 Proferarea de expresii cu caracter jignitor, injurios sau
calomnios adresate reprezentanţilor echipelor sau
persoanelor oficiale din partea FRR aflate la joc.

suspendare pe
timp de
min. 8 etape

suspendare pe
timp de
min. 16 etape

_____________________________________________________________________________________
Art.102 Lovirea reprezentanţilor echipelor, jucătorilor,
suspendare pe
excludere din
observatorului sau a oficialilor FRR pe timpul
timp de
viaţa sportivă
transportului după disputarea partidei.
minimum
2 ani
_____________________________________________________________________________________
Art. 103 Completarea greşită sau inexactă a raportului de arbitraj.
suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
2 etape
4 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 104 Omiterea menţionării în mod amănunţit în raportul de
suspendare pe
suspendare pe
arbitraj a unor fapte importante: eliminări temporare
timp de
timp de
sau definitive (inclusiv a prevederilor ROAR, art. 18 1.c),
minimum
minimum
incidente violente, intervenţia spectatorilor etc.
4 etape
8 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 105 Neverificarea asigurărilor medicale ale jucătorilor trecuţi
suspendare pe
suspendare pe
în raportul de arbitraj la jocurile la care nu sunt delegaţi
o perioadă de
perioadă de
observatori oficiali.
minimum
minimum
4 etape
8 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 106 Introducerea intenţionată a unor date nereale în raportul
suspendare pe
suspendare pe
de arbitraj.
timp de
timp de
minimum 1 an minimum 2ani
_____________________________________________________________________________________
Art. 107 În calitate de spectator foloseşte expresii cu caracter
suspendare pe
suspendare pe
jignitor la adresa arbitrului care conduce jocul.
timp de
timp de
minimum
minimum
8 etape
16 etape
Art. 108 Arbitrul în stare de suspendare care conduce un joc
suspendare pe
suspendare pe
oficial la centru sau ca judecător de margine fără să
timp de
timp de
fie programat.
minimum
minimum
8 etape
16 etape
Art. 109 Arbitrul care este programat să conducă un joc oficial
suspendare pe
suspendare pe
şi foloseşte ca judecător de margine un arbitru care
timp de
timp de
este în stare de suspendare.
minimum
minimum
8 etape
16 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 110 Se prezintă la conducerea jocurilor oficiale în stare de
suspendare pe
suspendare pe
ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice.
timp de
timp de
minimum
minimum
6 etape
12 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 111 Nu elimină sau nu consemnează în raport jucătorii
suspendare pe
suspendare pe
care au ameninţat, lovit sau bruscat, au înjurat sau au
timp de
timp de
scuipat oficialii, reprezentanţii federaţiei sau unul din
minimum
minimum
membrii brigăzii de arbitri.
6 etape
12 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 112 Încasarea unor baremuri mai mari decât cele legale sau
suspendare
excludere din
alte beneficii.
pe timp de
viaţa sportivă
min. 2 ani
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______________________________________________________________________________________
Art. 113 Declaraţii în presă, la radio, la televiziune etc. cu
suspendare pe
suspendare pe
caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor
timp de
timp de
oficiale ale FRR.
minimum
minimum
6 luni
1 an
______________________________________________________________________________________
Art. 114 Nu opreşte jocul în cazul lovirii sau bruscării arbitrului
suspendare pe
suspendare pe
sau judecătorilor de margine.
timp de
timp de
minimum
minimum
4 etape
8 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 115 Înapoiază carnetul de legitimare pe care în prealabil îl
suspendare pe
suspendare pe
reţinuse pentru comiterea unei abateri (eliminare) sau
timp de
timp de
este de acord cu înlocuirea carnetelor de legitimare ale
minimum 1 an minimum 2 ani
jucătorilor eliminaţi cu ale altor jucători.
______________________________________________________________________________________

Art. 116 Prezentarea raportului de arbitraj completat fictiv pentru:
a) o partidă care nu s-a disputat

suspendare pe
timp de
minimum 1 an

suspendare pe
timp de
minimum 2 ani

b) modificarea rezultatului înregistrat pe teren

suspendare pe
excludere din
timp de
viaţa sportivă
minimum 2 ani
______________________________________________________________________________________
Art. 117 Neprezentarea în faţa instanţei disciplinare la citarea
suspendare pe
suspendare pe
de către aceasta fără motive întemeiate (probate prin
timp de
timp de
documente oficiale).
minimum
minimum
2 etape
4 etape
______________________________________________________________________________________

E. Abateri şi sancţiuni aplicabile observatorilor oficiali
______________________________________________________________________________________
Art. 118 Completarea greşită sau inexactă a raportului de
suspendare pe
suspendare pe
observator.
timp de
timp de
minimum
minimum
2 etape
4 etape
______________________________________________________________________________________
Art. 119 Neverificarea asigurărilor medicale ale jucătorilor trecuţi
suspendare pe
suspendare pe
în raportul de arbitraj la jocurile la care sunt delegaţi.
o perioadă
o perioadă
de minimum
de minimum
4 etape
8 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 120 Omiterea menţionării în mod amănunţit în raportul
suspendare pe
suspendare pe
de observator a unor fapte importante petrecute în
timp de
timp de
timpul jocului: eliminări temporare sau definitive
minimum
minimum
(inclusiv a prevederilor ROAR, art. 18.1c), incidente
4 etape
8 etape
violente, intervenţia spectatorilor etc.
_____________________________________________________________________________________
Art. 121 Introducerea intenţionată în raportul de observator a
suspendare pe
suspendare pe
unor date nereale.
timp de
timp de
minimum
minimum
6 luni
1 an
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_____________________________________________________________________________________
Art. 122 Nedepunerea în termenul prevăzut a raportului de
reţinerea de la delegare
observator la jocurile la care a fost delegat.
pe timp de
pe timp de
minimum
minimum
2 etape
8 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 123 Proferarea de expresii cu caracter jignitor, injurios sau
suspendare pe
suspendare pe
calomnios adresate reprezentanţilor echipelor, arbitrilor
timp de
timp de
sau persoanelor oficiale din partea FRR aflate la partida
minimum
minimum
respectivă.
8 etape
16 etape
_____________________________________________________________________________________
Art. 124 Declaraţii în presă, la radio, la televiziune etc. cu
caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor
oficiale ale FRR.

suspendare pe
suspendare pe
timp de
timp de
minimum
minimum
6 luni
1 an
_____________________________________________________________________________________
Art. 125 Lovirea persoanelor oficiale aflate la jocurile
suspendare pe
excludere din
competiţiilor organizate de FRR.
timp de
viaţa sportivă
minimum
6 luni
_____________________________________________________________________________________
Art. 126 Lovirea reprezentanţilor echipelor arbitrului sau
suspendare pe
excludere din
persoanelor oficiale ale FRR pe timpul transportului
timp de
viaţa sportivă
după disputarea partidei.
minimum
2 ani
_____________________________________________________________________________________
Art. 127 Neprezentarea în faţa instanţei disciplinare la citarea de
suspendare pe
suspendare pe
către aceasta fără motive întemeiate (probate prin
timp de
timp de
documente oficiale).
minimum
minimum
2 etape
4 etape
_____________________________________________________________________________________
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CAPITOLUL III
ACŢIUNEA DISCIPLINARĂ
A. Dispoziţii comune
Art. 128. Acţiunea disciplinară are ca obiect constatarea la timp şi în totalitate a cazurilor
de indisciplină, a abaterilor de la comportarea şi etica sportivă în aşa fel încât cluburile şi
asociaţiile sportive, jucătorii sau oficialii care au comis asemenea cazuri să fie sancţionaţi pe
măsura vinovăţiei lor şi nici un nevinovat să nu fie sancţionat gratuit.
Art. 129. Acţiunea disciplinară are ca scop să contribuie la:
a - apărarea statutului şi regulamentelor Federaţiei Române de Rugby;
b - protejarea drepturilor cluburilor şi asociaţiilor sportive, ale oficialilor, ale jucătorilor
etc.;
c - prevenirea comiterii de abateri de la disciplina, comportarea şi etica sportivă;
d - educarea tuturor celor care activează în domeniul rugbyului în spiritul fair-play-ului.
Art. 130. (1) În desfăşurarea acţiunii disciplinare trebuie să se asigure aflarea adevărului
referitor la faptele şi împrejurările în care s-au produs abaterile respective precum şi a celor
vinovaţi de producerea lor.
(2) În scopul celor de mai sus, comisiile disciplinare au obligaţia de a avea un rol activ în
desfăşurarea acţiunii disciplinare şi realizarea rolului ei educativ.
B. Instanţe disciplinare, competenţă şi compunerea lor
Art. 131. Pentru FRR sancţiunile disciplinare sunt pronunţate de:
a - Comisiile FRR care soluţionează în primă instanţă toate abaterile disciplinare
prevăzute în prezentul regulament sau în ROAR;
b - Comisia de Apel a FRR care soluţionează apelurile împotriva hotărârilor pronunţate
de comisii în primă instanţă;
c - Biroul Federal al FRR care soluţionează abaterile săvârşite de membrii Biroului
Federal, preşedinţii comisiilor centrale şi personalul salariat al FRR, ca şi recursurile la hotărârile
luate de instanţele anterioare.
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Art. 132. (1) Instanţele disciplinare sunt compuse din:
a) preşedinte;
b) secretar;
c) 3-7 membri.
(2) Instanţa disciplinară soluţionează cauzele în prezenţa unui număr de jumătate plus una
din persoanele care o compun.
(3) Secretarul comisiei va avea studii juridice.
Art. 133. (1) Preşedintele şi membrii instanţelor disciplinare constituite nu pot participa
la soluţionarea cauzei şi la deliberări când ei au un interes sau amestec în cauza respectivă.
(2) Membrii sunt obligaţi la discreţie pentru faptele, actele şi informaţiile de care au luat
cunoştinţă prin funcţiile pe care le au.
Art. 134. Persoana aflată în situaţia arătată la art. 130 este obligată să declare comisiei
disciplinare că se abţine să participe la judecarea cauzei, arătând şi motivele respective.
C. Probele şi mijloacele de probă
Art. 135. În vederea aflării adevărului, instanţa disciplinară este obligată să lămurească,
sub toate aspectele, cauza pe bază de probe.
Art. 136. Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constituirea existenţei
sau inexistenţei unei abateri disciplinare, la identificarea celui vinovat de comiterea ei şi la
cunoaşterea împrejurărilor necesare justei soluţionări a cauzei.
Art. 137. În judecarea cauzelor mijloacele de probă sunt următoarele:
a) raportul arbitrului;
b) raportul observatorului oficial;
c) declaraţii ale unor persoane oficiale (preşedinte, vicepreşedinte sau membru al
Biroului Federal);
d) înregistrări video, cu întreaga desfăşurare a partidei, contorizate integral de la minutul
1 la minutul 80, precum şi eventualele prelungiri;
e) orice mijloace de probă care servesc la aflarea adevărului.
D. Procedura disciplinară
Art. 138. (1) Comisia disciplinară îşi exercită atribuţiile în mod activ pentru aflarea
adevărului asupra incidentului produs şi a realizării rolului educativ al acţiunii disciplinare.
(2) Aceasta îşi formează decizia pe baza probelor existente în cauza respectivă.
Art. 139. Acţiunea disciplinară are loc la sediul FRR.
Art. 140. Acţiunea disciplinară se desfăşoară în faţa comisiei disciplinare competente,
constituită conform prevederilor acestui regulament şi are loc în şedinţă săptămânală.
Art. 141. Şedinţele în care se desfăşoară judecarea abaterilor şi soluţionarea lor nu sunt
publice, în sală fiind admise numai persoanele în cauză, reprezentanţii cluburilor sau asociaţiilor
sportive precum şi celelalte persoane citate.
Art. 142. (1) Soluţionarea cauzelor are loc dacă procedura a fost îndeplinită.
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(2) Neprezentarea celor citaţi nu împiedică soluţionarea cauzelor decât în cazurile în care
prezenţa uneia dintre acestea este absolut necesară.
(3) Atunci când soluţionarea cauzei este amânată, persoanele prezente iau cunoştinţă de
noul termen stabilit în cadrul şedinţei.
Art. 143. Preşedintele comisiei sau înlocuitorul său are obligaţia de a lua din timp toate
măsurile pentru ca, la termenul fixat, soluţionarea cauzei să nu sufere amânare.
Art. 144. La şedinţa comisiei disciplinare poate participa orice membru al Colegiului
Director sau reprezentanţii comisiilor federale invitaţi.
Art. 145. Persoanele prezente la şedinţă sunt obligate să păstreze disciplina în cadrul
acesteia.
Art. 146. (1) Şedinţa este condusă de preşedintele comisiei care îndeplineşte toate
îndatoririle care îi revin conform prezentului regulament sau de înlocuitorul său (care, în
principiu, este secretarul comisiei).
(2) Întrebările în timpul şedinţei se pun de către preşedintele comisiei sau direct de
membrii comisiei, cu acordul acestuia.
(3) Preşedintele veghează asupra menţinerii ordinii şi solemnităţii şedinţei, putând lua
măsurile de cuviinţă în acest scop.
(4) Dacă una din persoanele prezente tulbură şedinţa sau nesocoteşte măsurile luate de
preşedinte, în vederea asigurării ordinii, acesta îi atrage atenţia, iar în caz de repetare sau abateri,
dispune evacuarea acesteia din sală.
Art. 147. În timpul şedinţei, secretarul comisiei ia note cu privire la desfăşurarea acţiunii.
Art. 148. (1) Desfăşurarea şedinţei în care are loc soluţionarea abaterilor comise se
consemnează într-un proces-verbal, care va trebui să cuprindă:
a) data desfăşurării şedinţei;
b) numele şi prenumele membrilor comisiei prezenţi;
c) cauza supusă soluţionării;
d) numele şi prenumele persoanelor în cauză prezente;
e) descrierea pe scurt a abaterilor comise şi a prevederilor regulamentare încălcate;
f) documente prezentate în şedinţă;
g) cererile formulate sau alte aspecte legate de cazurile respective;
h) concluziile comisiei disciplinare;
i) hotărârea luată.
(2) Procesul-verbal se semnează la încheierea şedinţei de toţi membrii comisiei prezenţi.
Art. 149. (1) Deliberarea şi luarea hotărârii se fac la încheierea discuţiilor pentru fiecare
cauză în parte, la acestea luând parte numai membrii comisiei de primă instanţă.
(2) În situaţiile în care există motive care duc la imposibilitatea concluzionării cauzei şi
luării hotărârii şi, deci, necesită amânarea, pentru a se aduce noi probe sau noi martori, se poate
acorda o amânare până la şedinţa următoare (7 zile) în cadrul termenului maxim de 30 de zile.
Art. 150. (1) Hotărârea se ia prin votul majorităţii membrilor prezenţi.
(2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este preponderent.
(3) Hotărârea se pronunţă în cadrul şedinţei de către preşedintele comisiei disciplinare sau
de către înlocuitorul său.
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(4) Hotărârea se consemnează şi în raportul de arbitraj la capitolul respectiv, care se
semnează de toţi membrii comisiei.
(5) Evidenţa sancţiunilor acordate se ţine de comisia disciplinară respectivă.
E. Soluţionarea cauzei în primă instanţă
Art. 151. (1) Comisiile disciplinare soluţionează cauza în primă instanţă.
(2) Sesizarea acestora se face prin raportul arbitrului sau raportul observatorului.
Art. 152. (1) În baza sesizării şi a altor documente prezentate, secretarul comisiei
constituie dosarul cauzei şi îl prezintă preşedintelui acesteia.
(2) La data stabilită pentru şedinţa comisiei de disciplină (săptămânal, după etapa de
campionat) trebuie să ia parte obligatoriu fără a mai fi citaţi:
a) jucătorii eliminaţi în timpul jocului sau cei cărora li s-au reţinut carnetele de
legitimare la sfârşitul acestuia ca urmare a dispoziţiei observatorului, ca şi
reprezentanţii echipelor respective;
b) jucătorii şi reprezentanţii cluburilor, în cazul în care s-au introdus contestaţii pentru
substituirea de jucători în raportul de arbitraj:
c) reprezentanţii cluburilor şi asociaţiilor prezenţi la jocurile în cursul cărora au avut loc
incidente (intervenţia reprezentanţilor echipelor în teren, intrarea spectatorilor pe
teren, bruscarea sau lovirea arbitrilor etc.);
d) arbitrul şi judecătorul (judecătorii) de margine care au menţionat în raportul de
arbitraj sau rapoartele suplimentare incidentele sau abaterile comise;
e) observatorul (observatorii) oficial (oficiali) al jocului la care s-au produs incidente
sau alte situaţii pe baza cărora s-a iniţiat acţiunea disciplinară.
(3) Pentru elucidarea unor cazuri dificile, prin intermediul secretariatului FRR, se
convoacă şi orice altă persoană care poate să dea relaţii asupra abaterilor disciplinare produse.
(4) Neprezentarea jucătorilor şi a reprezentanţilor cluburilor la şedinţa comisiei nu poate
fi motiv de contestaţie cu privire la măsurile disciplinare luate în absenţa celor în cauză.
Art. 153. La începerea şedinţei, după strigarea cauzei şi apelul persoanelor implicate,
preşedintele verifică identitatea acestora şi solicită martorilor prezenţi să părăsească sala de
şedinţe, urmând să fie ascultate toate persoanele citate, pe rând.
Art. 154. Preşedintele solicită persoanelor în cauză dacă au de formulat noi cereri sau
propuneri de prezentare de noi probe.
Art. 155. Preşedintele dispune secretarului să dea citire actului de sesizare, după care
explică persoanelor în cauză în ce constau învinuirile ce li se aduc.
Art. 156. Comisia disciplinară procedează, în continuare, la ascultarea celor în cauză sau
a martorilor care sunt lăsaţi să arate tot ceea ce cunosc despre abaterile disciplinare comise şi
cărora le sunt adresate întrebări de către membrii comisiei.
Art. 157. În cazul în care, în cauză există probe materiale, instanţa disciplinară, din
oficiu, sau la cerere, dispune în caz că este necesar, aducerea şi prezentarea lor.
Art. 158. Soluţionarea cauzei poate fi amânată în vederea aducerii de noi probe, dacă
pentru lămurirea faptelor produse acestea sunt necesare.
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Art. 159. Înainte de a declara încheiată procedura de soluţionare a cauzei, preşedintele
solicită persoanele respective dacă mai au de formulat şi alte cereri pentru completarea ei.
Art. 160. (1) După închiderea procedurii de soluţionare a cauzei, comisia disciplinară de
primă instanţă deliberează asupra cauzei şi ia hotărârea.
(2) Toţi membrii comisiei disciplinare au obligaţia să-şi spună părerea asupra situaţiilor
respective, preşedintele exprimându-şi părerea cel din urmă.
Art. 161. Hotărârea pin care comisia disciplinară de primă instanţă soluţionează abaterile
comise se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 162. (1) După pronunţarea hotărârii în cadrul şedinţei, aceasta se comunică
persoanelor în cauză.
(2) Preşedintele comisiei explică apoi celor în cauză că pot declara apel şi termenul în
care au dreptul să o facă (5 zile).
Art. 163. Hotărârea luată şi sancţiunile dictate de comisie ca urmare a dezbaterilor sub
semnătura preşedintelui comisiei şi a secretarului general al FRR se transmit de secretariatul
FRR, oficial, cluburilor, echipelor sau persoanelor respective.
F. Procedura privind sancţionarea jucătorilor de către cluburi sau asociaţii sportive
Art. 164. Sancţiunile pronunţate de cluburile sau asociaţiile sportive împotriva propriilor
jucători sunt valabile numai dacă au fost respectate următoarele condiţii:
Dacă întrunesc majoritatea simplă a voturilor membrilor forului conducător (Consiliul de
Administraţie, Colegiul Director etc.);
Dacă jucătorul respectiv a fost citat pentru a participa la judecarea cauzei şi a luat
cunoştinţă de aceasta prin semnătură;
Dacă s-a comunicat în scris, în termen de 3 zile, sancţionarea respectivă a persoanei în
cauză, cu luarea la cunoştinţă de către aceasta;
Dacă s-a înaintat FRR un act oficial cu prezentarea pe scurt a cauzei, o copie a
procesului-verbal al şedinţei în care a fost judecată cauza şi carnetul de legitimare al jucătorului
respectiv.
Art. 165. Sancţiunile dictate de cluburi sau asociaţii sportive vor fi înaintate în termen de
5 zile la FRR pentru ratificare de către Comisia de Disciplină.
Art. 166. Odată ratificate, hotărârile respective pot fi atacate conform procedurii stabilite
de Regulamentul Disciplinar al FRR.
Art. 167. Sancţiunile vor fi înscrise în carnetele de legitimare (de către Comisia de
Disciplină) şi pe fişele de evidenţă ale jucătorilor (de către Comisia de Competiţii).
Art. 168. Se resping ca neregulamentare sancţiunile hotărâte pentru perioade de timp
nedeterminate, ca şi cele stabilite cu încălcarea prevederilor art. 37 din Regulamentul privind
Statutul, legitimarea şi transferul jucătorului de rugby.
Art. 169. Conducătorii cluburilor sau asociaţiilor sportive răspund de respectarea
condiţiilor cerute pentru ratificarea de către federaţie a sancţiunilor pronunţate.
Art. 170. Orice hotărâre de excludere din activitatea competiţională va fi înaintată spre
ratificare Biroului Federal, cu respectarea prevederilor art. 162 şi 163.
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Art. 171. La solicitarea cluburilor sau asociaţiilor sportive, Biroul Federal poate aproba
ridicarea sancţiunilor în următoarele condiţii:
a) Solicitarea respectivă este susţinută de argumente întemeiate;
b) Solicitarea este înaintată de FRR după epuizarea unei perioade de cel puţin jumătate
din durata sancţiunii.
Dispoziţii finale
Prezentul Regulament Disciplinar intră în vigoare cu data de 17 februarie 2006.
Odată cu intrarea în vigoare a acestuia se abrogă regulamentul anterior precum şi alte
dispoziţii contrare.
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Anexa nr. 1

CODURILE DE CONDUITĂ
PRIVIND PERSOANELE IMPLICATE ÎN
ACTIVITATEA RUGBYSTICĂ
A. Codul de conduită
pentru reprezentanţii cluburilor sau echipelor (conducători, antrenori, delegaţi etc.)
Reprezentanţii cluburilor sau echipelor sunt obligaţi:
1. Să respecte regulamentele FRR, regulamentul de joc, regulamentele competiţiilor la
care participă echipa de rugby şi regulamentul clubului sau echipei pe care le reprezintă.
2. Să promoveze în cadrul clubului sau echipei o politică educativă şi disciplinară corectă
şi eficientă, aplicabilă jucătorilor şi celorlalte persoane din cadrul clubului, angrenate în
activitatea de rugby. Aceasta trebuie aplicată în mod consecvent.
3. Să ia toate măsurile ca jucătorii şi celelalte persoane din cadrul clubului sau echipei
angrenate în competiţie, să respecte şi să accepte autoritatea şi deciziile arbitrilor, observatorilor
oficiali sau persoanelor delegate de FRR.
4. Să nu critice public oficialii FRR prezenţi la meciurile disputate de echipa de rugby şi
nici alţi conducători sau oficiali de club şi nici jucătorii celor două echipe. Aceştia au dreptul să
se adreseze instanţelor FRR cu orice plângere în conformitate cu regulamentele federaţiei.
5. Să respecte normele de integritate şi corectitudine şi să dea dovadă de o conduită etică
şi profesională.
6. Să asigure toate măsurile şi mijloacele pe care le au pentru promovarea şi dezvoltarea
jocului de rugby şi pentru a împiedica producerea unor situaţii care să aducă prejudicii renumelui
lor.

B. Codul de conduită pentru jucători
1. Să respecte regulamentele FRR, regulamentul de joc şi regulamentul clubului sau
echipei din care fac parte.
2. Să accepte şi să respecte autoritatea şi deciziile arbitrilor jocului, ale observatorilor
oficiali sau ale persoanelor delegate de FRR.
3. Să nu critice public conducătorii jocului, observatorul oficial, conducătorul echipei,
reprezentanţii oficiali ai acesteia sau alt jucător al echipei sale cât şi pe cei ai altei echipe.
4. Să respecte normele de integritate şi corectitudine şi să dea dovadă de o conduită etică
şi profesională.
5. Să respecte proprii coechipieri, adversarii, reprezentanţii echipelor şi spectatorii.
6. Să contribuie la promovarea şi dezvoltarea jocului de rugby, ca şi la menţinerea, prin
modul în care se comportă, a bunului renume al acestui sport.
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C. Codul de conduită pentru arbitri
Arbitrii de rugby sunt obligaţi:
1. Să respecte regulamentele FRR.
2. Să aplice corect regulamentul de joc şi să adopte o manieră de arbitraj conformă cu
recomandările FRR.
3. Să nu critice public un alt arbitru, un conducător, reprezentant sau jucător al unui club,
dar poate sesiza comisia competentă în rezolvarea litigiilor intervenite în legătură cu aceştia.
4. Să respecte normele de integritate şi corectitudine şi să dea dovadă de o conduită etică
şi profesională.
5. Să se pregătească şi să-şi desăvârşească pregătirea fizică şi teoretică conform normelor
FRR.
6. Să participe la toate formele de pregătire organizate de C.C.A. şi de subcomisiile
regionale ale arbitrilor.
7. Să participe la convocările comisiilor FRR în cazurile în care sunt implicaţi personal,
întotdeauna. Motivul neparticipării, probat cu documente oficiale, trebuie comunicat FRR înainte
de data şedinţei la care a fost convocat.
8. Să ajute la promovarea jocului de rugby şi la împiedicarea producerii unor situaţii care
să prejudicieze renumele acestui joc.

D. Codul de conduită pentru observatorii oficiali
Observatorii oficiali sunt obligaţi:
1. Să respecte regulamentele FRR şi să impună respectarea tuturor prevederilor
referitoare la disputarea jocului la care sunt delegaţi.
2. Să respecte normele de integritate şi corectitudine şi să aibă o conduită etică şi
profesională.
3. Să nu critice public un arbitru al jocului, un conducător de club sau echipă, un oficial
sau jucător al oricărui club sau oricărei echipe.
4. Să participe la convocările comisiilor FRR în legătură cu incidentele petrecute la
jocurile la care au fost delegaţi. Motivul neparticipării, probat cu documente oficiale, trebuie
comunicat FRR înainte de data şedinţei la care a fost convocat.
5. Să ajute la promovarea şi dezvoltarea jocului de rugby, ca şi la luarea măsurilor care să
împiedice producerea unor situaţii care să ducă la prejudicierea reputaţiei acestui joc.
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