FEDERATIA ROMANA DE MODELISM
PRECIZARI PRIVIND ACTIVITATEA COMPETITIONALA
DE RACHETOMODELISM IN 2013
I Calendarul Competitional 2013

A. CAMPIONATE NATIONALE
Competitia

Organizatori

Campionatul National de Rachetomodele

FRMd

Locatia
Buzau

Data
12 – 16 oct

B. CUPA ROMANIEI

Competitia
Cupa Romaniei Rachetomodele

Organizatori
AJM Buzau

Locatia
Buzau

Data
24 – 26 mai

C. ETAPE DE CUPA MONDIALA IN ROMANIA

Competitia
Buzau Cup

Organizatori
AJM Buzau

Locatia
Buzau

Data
24 – 26 mai

II Regulamentul FAI şi calendarul FAI se află pe situl www.fai.org.
III Precizari privind campionatele nationale
1. Principala sursa de informare a FRMD este situl www.frmd.ro
2. Pentru campionatele nationale, participantii trebuie sa fie prezenti la sedinta tehnica. Programul competitiei se
definitiveaza la sedinta tehnica.
3. Inscrierea la competitii se va face prin mail, folosind formularul de pe situl www.frmd.ro, putandu-se face
anumite modificari ale inscrierilor la sedinta tehnica. Completarea formularului se va face de antrenorul clubului,
pentru intreaga echipa.
4. Lista cu licentele sportivilor se gaseste pe situl www.frmd.ro.
5. Organizatorii de competitii de modelism trebuie să respecte Legea 4/2008 referitoare la combaterea violentei
in sport si trebuie sa intreprinda toate masurile pentru evitarea oricaror accidente în randul sportivilor si
spectatorilor.
6. Organizatorii de competitii de modelism trebuie sa trimita rezultatele in format electronic pe adresa de mail
office@frmd.ro la maxim 7 zile dupa incheierea competitiei, rezultate care sa includa licentele sportivilor
participanti.
7. Antrenorii cluburilor si sportivii sunt raspunzatori de folosirea corecta a modelelor si a combustibililor, astfel
incat sa nu se produca accidente.
IV Competitii internationale FAI
1. Competitiile oficiale FAI 2013 se pot gasi pe situl www.fai.org.
2. Inscrierea de concursuri interne si internationale de aeromodelism in Calendarul Federatiei pe 2014 se face pe
baza unei adrese cu toate prevederile, scrisa la F.R.Modelism pana la 1 octombrie 2013. Inscrierea in Calendarul
FAI 2014 se va face numai de catre FRMd. Cluburile vor inainta formularul si 85 euro la FRMd pana la 1
octombrie, data dupa care FRMD va face inscrioerea si plata la FAI.
3. Organizatorii competitiilor de modelism de orice nivel vor indeplini urmatoarele cerinte :
A. transmiterea unei circulare la toate cluburile interesate cu datele despre concurs, circulara ce va fi trimisa si

federatiei pe mail la office@frmd.ro pentru publicare pe site.
B. prezentarea drapelului Romaniei
C. prezentarea mersului concursului si a rezultatelor pe un panou de afisaj,
D. prezentarea rezultatelor, cate un exemplar pt.fiecare club, pana la plecarea participantilor
E. trimiterea rezultatelor la Federatie prin e-mail in maxim 7 zile, in vederea omologarii, efectuarii
clasamentului anual si publicarii pe www.frmd.ro. Rezultatele trebuie obligatoriu sa contina rubrica „Licenta
FAI” si licentele participantilor. In caz contrar nu vor fi luate in considerare pentru clasamentul anual pe
cluburi si sportivi.
V Alte prevederi
1. Conform legii Educatiei Fizice si Sportului, versiunea actualizată la 28/07/2005, Art 65:
„1.Sportivii legitimati care participă la competitii incluse în calendarul intenn sau international sportiv, sunt
obligati, după caz, să posede asigurarea in caz de accidente, la ramura de sport la care sunt legitimati. Cluburile
sportive pot incheia pentru sportivii lor legitimati, contracte de asigurare pentru risc de accident sau deces,
intervenit în cadrul competitiilor sportive sau al pregătirii in vederea participarii la competitii.”
2. Agentia Natională Antidoping obligă toti sportivii din România sa nu consume substante dopante sau
stimulente interzise, fapt pentru care A.N.A. îsi rezervă dreptul de a face controale antidoping prin sondaj,
neanuntate si la competitiile de Modelism, deoarece Federatia si-a însusit prevederile A.N.A. si a înaintat
acesteia calendarul intern 2013.
3. La toate campionatele nationale se vor respecta regulile FRMd si cele prevăzute în prezenta circulară si în
circularele anterioare, precum si regulile locale legate de campionatele nationale ce se stabilesc la sedinta
tehnică.
4. Solicitarea de organizare de competitii de modelism în 2013 trebuie făcută în scris către Federatie până la
01.10.2013.
5. Modificările datelor din calendarul intern, din Cupa României sau alte concursuri de interes naţional, se fac
numai din motive obiective,cu acordul federaţiei si instiintarea tuturor cluburilor interesate cu cel puţin 30 de
zile înainte de desfasurarea competitiei.
6. Singura calificare recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii este cea de PROFESOR ANTRENOR care
se poate obtine urmand cursurile Facultatii de Educatie Fizica si Sport din Pitesti la sectiunea SPORT SI
PERFORMANTA MOTRICA (SPM) unde exista specializarea aeromodelism. Facultatea dureaza 3 ani si se
poate continua cu master. Admiterea se face ca la orice facultate pe locuri fara taxa sau cu taxa.
VI In atentia anternorilor / celor care doresc sa devina antrenori :
1. Perfectionarea antrenorilor de modelism va fi organizată la Bucuresti la o data ce va fi anuntata ulterior, atat pe
seite, cat si presedintilor de comisii.
2. Inscrierea si avansarea antrenorilor într-o categorie superioară în 2013 se va face conform calendarului anuntat
pe situl www.cnfpa-sna.ro. Dosarele candidatilor trebuie sa aiba viza FR Modelism.
3. Sportivii medaliati la Campionatele Mondiale si Campionatele Eeuropene, maestri, sau maestri emeriti ai
sportului, intră la CNFPA fără examen de admitere, cu viza FRMd.

VII Componenta Biroului Federal 2013

Numele

Functia

Berceanu Radu
Popescu Marian
Necula Cristian
Dan Lucian
Guzu Ion
Popa Cringu Alexandru
Conu Marius
Salistean Viorel
Brezeanu Ion
Ungurelu Razvan
Ciortan Leontin
Malescu Nicolae
Constantinescu Gabriel

Presedinte
Vicepresedinte - aeromodelism
Vicepresedinte – automodelism
Vicepresedinte – navomodelism
Vicepresedinte - rachetomodelism
Secretar General
Secretar Federal
Membru – aeromodelism
Membru – aeromodelism
Membru – automodelism
Membru – navomodelism
Membru - navomodelism
Membru – rachetomodelism

Secretar General,
Cringu Alexandru Popa

