
Federația Română de Chanbara 
REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ 

 
Art. 1. Scopul 
Prezentul regulament are în vedere reglementarea clasificării sportive la 
nivelul Federației Române de Chanbara, în conformitate cu legislația în 
vigoare. 
Clasificarea sportivilor ce pracică chanbara în România urmărește: 
1.1. Participarea sistematică a sportivului în campionatele de chanbara. 
1.2. Ridicarea performanțelor sportive 
1.3. Îmbunătățirea desfășurării procesului de pregătire sportivă 
1.4. Stabilirea unui sistem unic de dobândire a categoriilor de clasificare 

sportivă și ordonarea acestora în funcție de valoarea lor. 
 
Art. 2. TITLURI  
Se acordă de către Ministerul Tineretului și Sportului, la propunerea 
Federației Române de Chanbara (Consiliul Director), sportivilor care au 
obtinut rezultate deosebite la competițiile internaționale oficiale de seniori, 
precum și antrenorilor care i-au pregătit. 
 
2.1. MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI 
Se acordă sportivilor români care au obţinut unul din următoarele rezultate 
în competitiile oficiale de seniori (Ordinul 117/ 19.04.2004):  
• Loc I la Campionate Mondiale;  
• 1 loc 1 la Campionatele europene şi 1 loc II-III la Campionatele Mondiale.  
• 1 loc I şi 1 loc II la Campionate Europene;  
• 3 locuri II – III la Campionate europene;  
 
2.2. MAESTRU AL SPORTULUI  
Se acordă sportivilor care au participat la competițiile internaționale 
oficiale de seniori și în urma rezultatelor obținute se încadreazî în una din 
următoarele situații:  
• medalie de aur sau argint la Campionatele Europene;  
• 1 loc II – III la Campionatele Mondiale ;  
• 2 locuri 3 la Campionate Europene 
 
 



 
2.3. ANTRENOR EMERIT 
Se acordă de către Ministerul Tineretului și Sportului, la propunerea 
federației, antrenorilor care au selecționat, pregătit și promovat în loturile 
reprezentative, sau care au pregătit direct în cadrul cluburilor sau loturilor 
naționale, sportivi care au obținut urmatoarele rezultate (Ordinul 117/ 
2004): 
• 3 locuri I - III la Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene de 
seniori;  
• 4 medalii la Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene de 
tineret-juniori;  
 
3.1. Titlul de antrenor emerit poate fi acordat prin excepție, după 
pensionare și la propunerea Federației Române de Chanbara, antrenorilor 
care au desfășurat o îndelungată activitate practică în specialitate, au 
promovat în eșaloanele superioare de performantă sportivi cu rezultate de 
excepție pe plan internațional (campionate mondiale, campionate 
europene) și/sau au contribuit la promovarea pe plan național a ramurii de 
sport.  
În toate cazurile, titlurile se acordă prin Ordin al Ministrului MTS.  
Titlurile se pot retrage la sesizarea FRC, de către MTS, în cazul în care 
persoanele care le dețin se află într-una din următoarele situații:  
• au fost sancționate cu excludere din viața sportivă;  
• au săvârșit cu vinovăție, abateri grave de la normele de etică sportivă sau 
fapte antisociale. 
Pentru obţinerea titlurilor, sportivii / antrenorii vor depune la federaţie o 
cerere însoţită de un C.V. care va cuprinde obligatoriu şi rezultatele 
obţinute în competiţiile oficiale. 
Această cerere va fi supusă aprobării Consiliului Director al FRC. 
 
 
Art. 3. CATEGORII DE CLASIFICARE SPORTIVĂ  
Se acordă sportivilor de către Federația Româna de Chanbara, prin 
aprobarea Consiliului Director, în urma unei solicitări scrise din partea 
conducătorului structurii sportive la care sportivul este legitimat. In 
vederea avizării, cererea va cuprinde numele și prenumele sportivilor, 
rezultatele obținute și competiția la care au fost obținute aceste rezultate. 



Categoriile de clasificare sportivă precum și criteriile de obținere sunt: 
 
 
3.1. CATEGORIA I-a: 
• clasificarea pe locurile IV-VI la Campionate Mondiale sau 1 loc III-VI la 
Campionate Europene de seniori; 
• un loc I – III obținute la Cupe Mondiale sau Cupe Europene-seniori și 
juniori (peste 14 ani);  
• un loc I –III la Campionate Mondiale sau Europene de juniori; 
• obținerea a 2 titluri de Campion Național – seniori, juniori, pe parcursul a 
3 ani consecutivi; 
• 3 locuri II-III la Campionate Naționale (seniori, juniori).  
 
3.2. CATEGORIA a II a :  
• un loc IV-VI la Cupe Mondiale sau Cupe Europene – (seniori, juniori);  
• un loc IV-VI la Campionate Mondiale sau Europene de juniori;  
• un titlu de Campion Național (seniori, juniori); 
• 2 locuri II–III la Campionate Naționale (seniori, juniori). 
 
3.3. CATEGORIA a-III-a: 
• un loc II – III la Campionate Naționale (seniori, juniori).  
Aceste norme de clasificare sportiva sunt valabile incepand cu septembrie 
2016. 
 
Art. 4. CLASIFICAREA ANTRENORILOR 
În conformitate cu H.G. nr. 343/30.03.2011 clasificarea antrenorilor pe 
niveluri se face astfel: 

a. Antrenor asistent; 
b. Antrenor; 
c. Antrenor senior; 
d. Antrenor maestru. 
 

4.2. Antrenor asistent 
Calificarea de antrenor de nivel asistent se poate acorda: 

a) absolventului cursului de formare a antrenorilor organizat de către 
Autoritatea Națională pentru Sport ți Tineret prin C.N.F.P.A., în 
colaborare cu federațiile sportive naționale;  
b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare 



într-o ramură de sport organizate de instituțiile de învațământ 
superior acreditate sau autorizate în condițiile legii, care nu este 
absolvent de studii universitare cu licență în domeniul educației fizice 
și sportului;  
c) absolventului de invășământ superior cu licență în domeniul 
educației fizice și sportului, fără specializare/aprofundare într-o 
ramură de sport, dupa un an de specializare într-o ramură de sport 
efectuată în cadrul C.N.F.P.A.;  
d) absolventului altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de 
minimum 2 ani organizate de către alte instituții de formare a 
antrenorilor acreditate sau autorizate în condițiile legii.  
 

4.3. Antrenor 
Categoria de antrenor se acordă prin promovare antrenorului asistent care, 
după minimum un an de activitate desfăşurată în acest nivel, a fost 
declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor 
aferente acestui nivel; 
 
4.4. Antrenor senior 
Categoria de antrenor senior se acordă prin promovare antrenorului care, 
după minimum 4 ani de activitate desfăşurată în acest nivel, a fost declarat 
reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente 
acestui nivel. 
 
4.4. Antrenor maestru 
Categoria de antrenor maestru se acordă prin promovare antrenorului 
senior care, după minimum 5 ani de activitate desfăşurată în acest nivel, a 
fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea 
competenţelor aferente acestui nivel. 
 
4.5. Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea 
persoanei interesate, adresată federaţiilor sportive naţionale, cu 
respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare nivel de antrenor. Centrul 
Naţional de Formare si Perfecţionare a Antrenorilor, unitate în subordinea 
Ministerului Tineretului si Sportului, organizează examenele de promovare 
în nivelurile superioare de clasificare a antrenorilor, în colaborare cu 
federaţiile sportive naţionale. 
 
4.6.  Completări 
Categoria de antrenor senior se mai poate acorda prin promovare 
absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare în aceeaşi 
ramură de sport în care s-a specializat în timpul studiilor universitare, dar 



care are minimum 2 ani de activitate desfăşurată la nivelul de antrenor în 
această ramură de sport şi a fost declarat reuşit la examenul de promovare 
prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel; 
Antrenorul din nivelele de antrenor şi antrenor senior cu rezultate 
deosebite la nivel internaţional în activitatea sportivă poate beneficia o 
singură dată, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate, 
de reducere cu un an a stagiului minim pentru prezentarea la examenele de 
promovare, dacă a pregătit cel puţin 2 ani sportivi - pentru sporturile 
individuale - şi cel puţin un an o echipă - pentru jocurile sportive de echipă 
– care au obţinut următoarele performanţe sportive: 
a. locurile I - VIII la jocurile olimpice; 
b. locurile I - VI la campionatele mondiale şi campionatele europene de 
seniori; 
c. locurile I - III la campionatele mondiale şi campionatele europene de 
cadeţi, juniori, tineret; 
d. locurile I - III la cupe mondiale şi cupe europene de seniori, cadeţi, juniori, 
tineret. 
 
 


