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Dispoziții Generale
Articolul l
1.1 Obiectul prezentului Regulament îl reprezintă organizarea și funcționarea Comisiei de
Disciplină. (CD).
1.2 Regulamentul Comisiei de Disciplină reprezintă Regulamentul de Disciplină (RD) al
Federației Ecvestre Române (FER).
Articolul 2
Comisia de Disciplină este un organism de lucru, specializat și cu caracter permanent în subordinea
Consiliul de Administrație (CA) .
Articolul 3 In desfășurarea activității sale, Comisia de Disciplină are ca principal scop îndeplinirea
atribuțiilor și rezolvarea problemelor specifice ce îi sunt repartizate contribuind, in acest sens, la buna
functionare si realizarea sarcinilor și obiectivelor de ansamblu ce revin Federației Române de Ecvestră
Română.
Articolul 4 Comisia de Disciplină actionează permanent, prin acțiuni educative, pentru prevenirea
abaterilor, a atitudinilor necivilizate, în scopul asigurarii unor condiții de desfășurare a activității
Federației Ecvestre Române într-o atmosfera de sportivitate si respect între sportivi, antrenori, arbitrii,
oficiali și publicul spectator.
Articolul 5
5.1 Comisia de Disciplină este singurul organism de lucru al Federației Ecvestre Române
competent să analizeze și să aplice sancțiuni, în primă instanță, pentru toate faptele care
constituie abateri, prevazute si sancționate conform Regulamentului de Disciplină al
Federației Ecvestre Române.
5.2 Comisia de Disciplina delibereaza si adopta hotarari, potrivit competențelor sale si atribuțiilor
repartizate, in conformitate cu prevederile Statutului Federației Ecvestre Române, a
prezentului Regulament, a celorlalte Regulamente date în aplicarea Statutului, precum și a
legilor în vigoare.
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Capitolul I
Articolul I

Regulamentul de funcționare al Comisiei
Componența

1.1 Comisia se compune dintr-un președinte, membru al BF, și alți 4 membri, din care un membru
indeplineste funcția de secretar al comisiei.
1.1.1 consilierul juridic al FER, sau un reprezentant al Colegiului de Arbitri
1.1.2 un reprezentant al sportivilor;
1.1.3 stewardul general al competițiilor nationale ;
1.1.4 consilierul veterinar din partea Comisiei de resort.
1.2 Presedintele Comisiei de Disciplina este numit pentru o perioada de 4 ani de către Consiliul de
Administrație al Federației Ecvestre Române, (la prima ședință de Consiliu, după alegerile
generale), la propunerea Secretarului General, cu avizul Presedintelui Federației.
1.3 Ceilalți membri ai Comisiei sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul de
Administrație al Federației Ecvestre Române, la propunerea Presedintelui Comisiei de
Disciplină, cu avizul Presedintelui, respectiv al Secretarului General al Federației.
1.4 Hotărârea Consiliul de Administrație privind componența Comisiei de Disciplina se adopta
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
1.5 La alegerea si numirea membrilor Comisiei de Disciplina membrii Comitetului Federal vor
avea in vedere urmatoarele criterii:
1.5.1 aptitudinile, cunostintele si capacitatea candidatilor pentru activitatea pe care acestia o
vor desfasura in cadrul Comisiei, respectiv pentru functiile propuse, prioritate avand
candidații licențiați ai unor facultăți de drept;
1.5.2 vechimea și contributia la dezvoltarea și afirmarea ramurii de sport;
1.5.3 comportarea și ținuta morala, pasiunea si disponibilitatea candidatilor de a desfasura
activitatea in cadrul Comisiei de Disciplina și etică sportivă;
1.5.4 cunoașterea Statutului, Regulamentului de Disciplina, precum si a celorlalte Regulamente
date in aplicarea Statutului Federației Ecvestre Române.
1.6 Pentru a fi numiți membrii în cadrul Comisiei de Disciplină, candidații trebuie să aibă cetățenia
română si domiciliul in România și să aibă exercițiul drepturilor civile.
1.7 Cel putin jumatate din membrii Comisiei nu pot aparține vreunui club. (De regula 3 din 5).
1.8 Membrii Comisiei de Disciplină pot deține calitatea de membrii și în alte comisii si colegii
federale, cu respectarea Statutului Federației Ecvestre Române.
Articolul II

Dreptul de exercitare, abtinere sau recuzare

2.1. entru a evita conflictul de interese, membrii Comisiei nu-și pot exercita atribuțiile atunci când
în discuție se afla propria persoana. De asemenea, dacă se judecă acte sau decizii la care au
fost parte, sunt datori să înștiințeze pe Presedintele Comisiei de Disciplina și să se abțină de
la judecarea cauzei.
2.2. In asemenea situatii, va fi convocat un membru supleant, aflat in pozitia urmatoare pe lista de
eligibilitate (Asoc. Arbitrilor, Asoc. Calaretilor, Lista de Stewarzi, Comisia Vet.).
2.3. Membrii Comisiei despre care se dovedește ca au primit daruri sau făgăduieli de daruri ori
altfel de îndatorări în vederea soluționării in mod favorabil a cauzelor aflate pe rolul Comisiei
sunt considerati eliberați din oficiu, urmand ca în acest caz CA al Federației să numească
un alt membru, in condițiile prezentului Regulament
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2.4. În cazul în care unuldin membrii Comisiei s-a antepronunțat în cauza supusă judecății, este
obligat să se abțină de la judecarea cauzei.
2.5. In cazul în care un membru al Comisiei de Disciplina lipsește nemotivat de la 3 (trei) sedințe
consecutive, el va fi considerat eliberat din oficiu, urmând ca, în aceasta situatie, CA al
Federației Ecvestre Române să numească un alt membru, în condițiile prevăzute de prezentul
Regulament.
Articolul III

Funcționarea Comisiei

3.1 Comisia de Disciplină își desfășoară activitatea la sediul Federației Ecvestre Române, situat în
Municipiul Bucuresti, ................
3.2 In vederea eficientizării activității desfășurate și numai pentru motive temeinice, CA poate
aproba ca ședințele de judecată să se desfășoare și în alte locații decât cea prevăzută la
alineatul precedent.
3.3 Comisia este convocata de CA, ori de câte ori este nevoie.
3.4 Comisia se poate autosesiza, din oficiu.
3.5 Ședințele Comisiei de Disciplina nu sunt publice. Participa la ele, pentru audiere, cei invitați
în spețele respective. În mod excepțional, în raport de gravitatea abaterilor savârșite, urmările
acestora, precum și în funcție de importanța sancțiunilor ce urmează să fie aplicate,
Presedintele Comisiei poate declara ședința publica.
3.6 Comisia își poate exercita atributiile in prezența a minimum trei membri. Prezenta
Președintelui de comisie sau a persoanei mandatate de acesta este obligatorie.
3.7 Hotărârile Comisiei de Disciplină sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritate simplă, și se
supun spre ratificare CA al Federației Ecvestre Române.
3.8 Nu sunt acceptate abținerile.
3.9 Deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi (3/5 sau 2/3). In caz de egalitate (prezență
incompletă), votul Președintelui sau persoanei mandatate este decisiv.
3.10 In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Comisia de Disciplină poate angaja mijloace financiare
ale Federației Ecvestre Române.
Articolul IV

Probe

Comisia de Disciplină adoptă hotărâri în baza următorului material probatoriu:
4.1 declarația oficialului prezent ;
4.2 declaratiile părților în conflict ;
4.3 declarațiile martorilor ;
4.4 constatări medico-legale ;
4.5 expertiza, (dacă este cazul) ;
4.6 imagini foto, video ;
4.7 orice alt mijloc care aduce un plus de informații ;

Articolul V

Audierea

5.1 In cazul unor neclarității, dupa administrarea probelor, părțile pot fi audiate.
5.2 Comisia are competența să convoace pentru audieri, orice persoana care, prin declarațiile date,
poate contribui la rezolvarea cazului.
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Articolul VI

Soluționarea și deciziile

6.1 Măsurile (deciziile) luate de Juriul de teren sau alți oficiali ai competiției sunt definitive.
Împotriva lor pot fi depuse contestații platite (cf.RI), pe lângă Comisia de Apel, care poate
ratifica sau infirma deciziile respective, găsind și soluțiile de corectare.
6.2 Hotărârile Comisiei de Disciplina sunt supuse apelului și sunt înregistrate, spre competentă
soluționare, pe rolul Consiliului de Administrație.
6.3 Dezbaterile, precum și hotărârile luate în cadrul ședințelor Comisiei de Disciplina, sunt
consemnate de către secretarul Comisiei într-un registru de procese-verbale.
6.3.1 Aceste procese-verbale de sedință vor fi semnate de către toți participanții la ședința și
constituie documente oficiale ale Federației Ecvestre Române.
6.3.2 Evidența sancțiunilor aplicate de către Comisia de Disciplină se ține, în mod
obligatoriu, prin grija secretaralui comisiei.
6.4 Comisia ia măsuri disciplinare conform prevederilor prezentului Regulament (RD), a
Regulamentului de Ordine Interioara (RI) și a hotărârilor CA.
6.5 Hotărârile Comisiei de Disciplină, dupa ratificarea lor de către CA, sunt documente oficiale
publice ale FER.
6.6 Ele vor fi publicate în Buletinele Informative și postate pe site-ul FER

Articolul VII

Comunicare

7.1 Hotărârile Comisiei de Disciplina sunt comunicate parților, în formă scrisă, cu confirmare de
primire.
7.2 Deciziile sunt comunicate în scris cluburilor din care fac parte părțile și DJTS respective.

Capitolul II

Norme, abateri, sancțiuni

Articolul VIII

Norme

Normele de disciplină și etică sportivă se aplică structurilor sportive afiliate, oficialilor, sportivilor si
antrenorilor care săvârșesc abateri:
8.1 Normele de disciplină contribuie la desfășurarea întregii activități ecvestre.
8.1.1 Normele se refera la abateri ale sportivilor, cluburilor, oficialilor, săvârșite :
8.1.1.1
pe bazele sportive ;
8.1.1.2 pe durata deplasării la și de la locul de cantonament sau unde se desfășoara
competițiile;
8.1.1.3
la sediul FER ;
8.1.1.4
în sediile cluburilor sportive și asociațiilor afiliate la FER.
8.1.1.5
în împrejurări ce aduc atingere imaginii sportului în general.
8.1.2 Prin oficiali se înțeleg reprezentantii FER; - membrii CA, personalul salariat al
Federației, președinții și membrii comisiilor centrale din subordinea CA, delegații
tehnici la competiții, arbitrii, antrenorii, medicii, sportivii, în afara terenului de
concurs, respectiv reprezentanții structurilor sportive afiliate la Federația Ecvestră
Română.
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Articolul IX
Abateri
9.1. Abaterea este fapta prin care se încalcă normele de etică sportivă, de comportament pe
timpul competițiilor și în afara lor, de organizare și de disciplină. Ea este singurul temei
legal pentru aplicarea unei sancțiuni.
9.2. Ea constă dintr-o acțiune sau inacțiune ce aduce prejudicii desfășurarii corecte și
regulametare a activității sportive, ori imaginii sportului și Federației, în întregul ei.
9.3. Abaterea este fapta care prezintă pericol, este săvârșită cu vinovație și este prevăzută de
prezentul Regulament de Disciplină.

Articolul X
Recidive
10.1. Constituie recidivă, săvârșirea unei noi abateri de către structurile sportive afiliate,
oficialii, antrenorii și sportivii care au fost sancționați definitiv pentru o alta abatere
prevăzută de prezentul Regulament, în termen de până la 2 (doi) ani calendaristici,
socotiți de la data sancțiunii anterioare.
10.2. In caz de recidivă, toate sancțiunile disciplinare prevăzute de prezentul regulament se
pot majora până la dublarea lor.
Articolul XI Necunoașterea regulamentului 11.1. Nimeni nu poate invoca în apararea sa necunoașterea
sau interpretarea în mod eronat a normelor de disciplină și etică sportivă, precum și a
prevederilor prezentului Regulament.
Articolul XII
Sancțiuni
12.1. Sancțiunea disciplinară constituie un mijloc de educare, fiind, totodată, o măsură de
prevenire a altor abateri, de crearea unui climat normal de desfășurare a activității
sportive.
12.2. Asupra cluburilor sau secțiilor, pot fi aplicate următoarele sancțiuni:
12.2.1.
avertisment ;
12.2.2.
amendă (toate amenzile sunt exprimate în RON);
12.2.3.
ridicarea dreptului de a mai organiza competiții, pe diferite perioade ;
12.2.4.
neavizarea, temporara, a participării la competiții internaționale,
intercluburi ;
12.2.5.
suspendarea pe perioadă determinată ;
12.2.6.
radiere.
12.3. Asupra oficialilor și sportivilor, pot fi aplicate următoarele sancțiuni:
12.1.1. avertisment;
12.1.2. amendă;
12.1.2.1. amenda se poate da și cumulativ cu alte sancțiuni.
12.1.3. suspendare; 12.1.4. excludere.

Articolul XIII Definirea sancțiunilor 13.1. Avertismentul constă în notificarea scrisă prin care se atrage
atenția structurilor sportive afiliate la FER, oficialilor, sportivilor și antrenorilor cu privire
la abaterile săvârșite de aceștia și consecințele săvârșirii acestor abateri, precum și cu privire
la măsurile ce urmează a fi luate in caz de săvârșirea din nou a unei abateri prevazută de
prezentul Regulament.
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13.2. Amenda este sancțiunea care constă în obligația de a plăti o sumă de bani in contul
FER, cuantumul și termenul de plată fiind stabilite prin RI.
13.2.1. Amenda stabilită ca sancțiune disciplinară se va plăti către FER în termen de
30 de zile de la data comunicării hotărârii de sancționare. Plata în 24 de ore
reduce cuantumul la jumătate de suma stabilită.
13.2.2.
Membrul afiliat care nu a achitat amendă în termenul și în conditiile
prevăzute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea
organizată și desfașurată de către Federatie până la achitarea amenzii.
13.2.3.
Amenzile sunt exprimate în prezentul Regulament în RON.
13.2.4. Sumele rezultate în urma amenzilor aplicate ca Sancțiuni disciplinare conform
dispozițiilor prezentului Regulament, vor fi depuse în contul FER cu titlul
de venituri proprii.
13.3. Suspendarea 13.3.1. Suspendarea reprezintă sancțiunea disciplinară care constă în
interdicția de a participa la activitatea organizata si desfasurata de către FER pe o
perioadă determinată, aplicată conform Statutului Federației, in funcție de gravitatea
abaterii săvârșite si de cel ce a săvârșit abaterea.
13.3.2. In situația în care suspendarea a fost validată de CA, strctura sportivă afiliată
nu are drept de vot în Adunarea Generala, nu are dreptul de a participa la
activitatea organizată și desfașurată de FER, respectiv nu poate participa
la competițiile internaționale, până la ridicarea sancțiunii.
13.3.3. Suspendarile pentru perioade determinate se execută începând cu ziua în care
au fost pronunțate.
13.3.4. Inscrierea si participarea în competiție a unui sportiv aflat în stare de
suspendare constituie o abatere gravă ce va fi judecata prin autosesizare.
13.4. Calitatea de membru este retrasă prin excludere sau radiere ; ele survin pentru
încălcări repetate ale RD, RI si Statutului, și este propusă de către Comisie Adunarii
Generale, pentru ratificare. Excluderea reprezintă sancțiunea disciplinară care constă
în radierea din evidențele FER și interzicerea dreptului de a mai participa la activitatea
organizată și desfășurată în cadrul FER de către aceasta structură sportivă.
Pentru a recăpăta calitatea de membru, o structură radiată trebuie sa reia toată
procedura de evaluare și afiliere.
Articolul XIV
Cumulul sancțiunilor
14.1. Dacă se săvârșesc mai multe acte de indisciplină, se aplică sancțiunea pentru fapta
cea mai gravă.
Articolul XV
Principii privind aplicarea sancțiunilor
15.1. Toate sancțiunile sunt minime.
15.2. CA are competența de a le mări sau micșora, dupa caz.
15.3. Circumstanțele atenuante sau agravante pot fi luate în considerație la acordarea
sancțiunilor.
15.4. Recidiva antrenează automat o agravare a sancțiunii.
15.5. Sancțiunile pronunțate au efect imediat.
15.6. Toate sancțiunile disciplinare prevazute de prezentul Regulament se aplică în mod
gradat.
15.7. Sancțiunile disciplinare prevăzute de prezentul Regulament pot fi aplicate în mod
cumulat.
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15.8. In cazul în care se săvârșesc doua sau mai multe fapte prin care se încalcă normele
competiționale și de etică sportivă, de organizare și de disciplină, se stabilește
sancțiunea pentru fiecare abatere în parte, iar dintre acestea se aplică sancțiunea cea
mai grea.
Articolul XVI
Circumstanțe atenuante
16.1. Se considera circumstanțe atenuante următoarele împrejurări ;
16.1.1. abaterea sub influența unei amenințări grave a integrității corporale sau
demnității ;
16.1.2.
activitate ireproșabila până la comiterea abaterii ;
16.1.3.
comportarea sinceră în fața Comisiei la dezbaterea cauzei.
Articolul XVII
Circumstanțe agravante
17.1. Se consideră circumstanîe agravante următoarele împrejurări ;
17.1.1.
premeditarea ;
17.1.2.
săvârșirea abaterii în grup ;
17.1.3.
comiterea abaterii prin acte de violență ;
17.1.4.
săvârșirea abaterii în stare de ebrietate ;
17.1.5.
comiterea faptei în interes material; 17.1.6.
recidiva.
Capitolul III Sancțiuni aplicate Cluburilor
Articolul XVIII
Încălcarea eticii sportive
18.1. Cluburile cu secții de călărie care se fac vinovate de falsuri în înscrierea în competiții
a sportivilor la alte categorii de vârsta, sau a cailor la alte nivele de calificare,
neacceptate de Regulamentele FER, se sancționează :
18.1.1. anularea tuturor rezultatelor respectivilor, înregistrate pe parcursul sezonului
derulat.
18.1.2.
se va aplica o amendă între 300 și 500.
18.2. Cluburile care, prin activitatea lor, favorizează obținerea unor rezultate în favoarea
altor structuri sportive se sancționează cu:
18.2.1.
anularea rezultatelor ambelor cluburi.
18.2.2.
amendă 500.
18.3. Promiterea unor avantaje materiale persoanelor oficiale, în scopul obținerii unor
rezultate favorabile, se sancționează cu:
18.3.1.
amendă 500.
18.3.2.
avertisment
18.4. Presiuni asupra arbitrilor pentru a vicia (prin modificare, omisiune, etc.) anumite
rezultate, se sancționează cu:
18.4.1.
amendă 500.
18.4.2.
suspendare ;
Articolul XIX
Organizare si participare
19.1 Organizarea și participarea la competiții sportive neaprobate de FER, se sancționează :
19.1.1
amendă între 1000 si 3000;
19.1.2
avertisment ;
19.2 Nu au fost luate măsurile de ordine și disciplină necesare în vederea desfășurării
regulamentare a compeției încredințate de Federație, cu consecința neînceperii acesteia
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în timpul regulamentar, sau aceasta este întreruptă și nu poate continua din vina
organizatorului;
19.2.1
amendă între 1000 și 3000;
19.2.2
ridicarea temporara a dreptului de organizare de competiții ;
19.3 Nu au fost asigurate condițiile de exercitare a profesiei de ziarist si foto-reporter;
19.3.1
amendă 1000 ;
19.3.2
avertisment ;
19.4 Nu au fost executate dispozițiile date de delegatul tehnic la competiție, în legătură cu
desfășurarea regulamentară a acesteia, înainte, în timpul sau după terminarea acesteia.
19.4.1
amendă între 1000 și 3000 ;
19.5 Cluburile care au solicitat organizarea unor competiții oficiale, cuprinse în calendarul
FER și care nu au luat măsurile necesare pentru desfășurarea regulamentară a
competiției, se sancționează cu;
19.5.1
amendă între 500 si 1000;
19.5.2
avertisment;
19.5.3
ridicarea temporara a dreptului de organizare de competiții ;
19.6 Intârzierea sau netrimiterea inscrierilor ;
19.6.1 amendă 500;
19.7 Refuzul nejustificat de a permite unui sportiv să se prezinte la convocări, antrenamente,
cantonamente sau competiții, se sancționează cu :
19.7.1
amendă între 3000 și 5000.
19.7.2
suspendare ;
19.8 Folosirea în cadrul competițiilor a sportivilor sau cailor selecționați la loturile
reprezentative, aflați în stare de accidentare, pe durata convocării acestora la lot sau
pe durata tratamentului fixat de Institutul National de Medicina Sportivă, alte instituții
medicale autorizate și acreditate, a medicului uman sau veterinat de lot.
19.8.1
amendă între 1000 și 2000;
19.8.2
suspendare pe 6 luni;
Articolul XX
Legitimarea și transferarea
20.1. Legitimarea și transferarea frauduloasă a sportivilor se sancționează cu;
20.1.1.
amendă
500;
20.1.2.
anularea rezultatelor înregistrate în sezon până la descoperirea faptei;
20.1.3.
anularea transferului sau legitimării;
20.1.4. interdicția de a mai efectua transferuri pe o perioada de cel puțin un an
calendaristic, de la săvârșirea faptei.
20.2. Eliberarea a doua sau mai multe acorduri (dezlegari) pentru același sportiv sau cal, se
sancționează cu :
20.2.1.
amendă
200;
20.2.2. interdicția de a mai efectua transferuri pe o perioadă de cel puțin un an
calendaristic, de la săvârșirea faptei.
Articolul XXI
Viza anuală, licența și viza medicală
21.1. Folosirea unor sportivi care nu au viză anuală, licență corespunzătoare și avizul
medical de la policlinicile sportive, se sancționează :
21.1.1.
amendă de 500;
21.1.2.
anularea rezultatului ;
21.1.3.
descalificare de la întreaga competiție ;
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Articolul XXII
Asistența medicală
22.1. Nerespectarea prevederilor regulamentare privind asistența la competiții se
sancționează :
22.1.1.
amendă cf.19.5.1;
22.1.2. întreruperea și, eventual suspendarea competiției (in acest caz, vinovatul va
achita c.v cheltuielilor făcute de participanți pentru a se prezenta la concurs
și a celor ocazionate de arbitraj (transport, casa + masa + barem / o zi);
22.1.3. recidiva, pe lângă o amendă majorată, atrage ridicarea dreptului de organizare
a altor competiții, pe anul în curs.
Articolul XXIII
Susținerea cheltuielilor de arbitraj
23.1. Refuzul de a plăti sumele datorate arbitrilor conform regulamentului, se sancționează
:
23.1.1.
amendă cf.19.5.1;
23.1.2.
ridicarea dreptului de organizare a altor competiții, pe anul in curs.
23.1.3. debitarea clubului gazdă cu sumele respective, urmând să fie derulată
procedura statutară (penalizări, suspendare, radiere).
Articolul XXIV
Abateri de la Codul de Conduită
24.1. Abateri directe sau tolerarea încălcării Codului de Conduită așa cum este el definit de
către FEI (anexă) se sancționează cu :
24.1.1.
amendă între 2000 și 5000 ; 24.1.2.
avertisment ;
24.1.3.
suspendare.
Articolul XXV
Disfuncții de organizare – relația cu publicul.
25.1. Incidentele provocate de spectatori, susținători, alte persoane străine, în incinta bazelor
sportive, soldate cu amenințarea, bruscarea, lovirea arbitrilor, oficialilor, sportivilor,
se sancționează :
25.1.1.
amendă cf.19.2.1;
25.1.2.
ridicarea dreptului de organizare a altor competiții, pe anul in curs.
25.2. Neluarea măsurilor adecvate pentru a preveni pătrunderea persoanelor neautorizate pe
terenul de concurs sau de antrenament, aruncarea de obiecte, producerea de zgomote
cu scopul de a deruta și stânjeni un sportiv în evoluția sa, orice alta formă de deranjare
a derulării competiției, scandalul, comportarea necivilizata, injurii, calomnii și insulte
la adresa oficialilor, concurenților, se sancționează :
25.2.1.
amendă (se aplica atât organizatorului cit si faptuitorului) cf. 19.2.1;
25.2.2.
ridicarea dreptului de organizare a altor competiții pe următoarele 6 luni.

Capitolul IV Sancțiuni aplicate sportivilor
Sancțiunile se înscriu în fișa personală a sportivului.
Articolul XXVI
Convocări lot
26.1. Refuzul nejustificat de a se prezenta la o convocare se sancționează :
26.1.1.
amendă
1000;
26.1.2.
suspendare 6 luni.
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26.2. Intirzierea la convocare, sau părăsirea lotului, se sancționează :
26.2.1.
amendă
500;
26.2.2.
suspendare 1-3 luni.
26.3. Nerespectarea regulamentului de ordine interioara a lotului, a programului de pregătire,
se sancționează :
26.3.1.
amendă
300;
26.3.2.
avertisment.
Articolul XXVII
Comportament
27.1. Neacordarea semnelor de respect față de oficiali; 27.1.1.
averisment.
27.2. Atitudine nesportivă, manifestări privind dezacordul cu deciziile oficialilor, acte de
sfidare, nerespectarea ostentativa a regulamentelor se sancționează : 27.2.1. amendă
de 300 ;
27.2.2.
avertisment.
27.3. Atitudini, gesturi necuviincioase, injurii la adresa antrenorilor, altor sportivi, oficialilor
și publicului se sancționează ;
27.3.1.
amendă între 300 ron și 500 ron;
27.3.2.
suspendare pe o perioadă cuprinsă între o luna si 3 luni.
27.4. Provocarea de scandaluri la competiție, participarea cu documente false in competitie,
furturi în timpul cantonamentelor sau a competițiilor (interne si internaționale),
consumul de băuturi alcoolice în cantonamente și competiții se sancționează cu:
27.4.1.
amendă între 500 ron si 1.000;
27.4.2.
suspendare pe o perioadă cuprinsă între 6 luni si 12 luni.
27.5. Lovirea intenționată a altor sportivi, a oficialilor sau a antrenorilor, precum și a
publicului se sancționează cu:
27.5.1.
excluderea din activitatea sportiva.
27.6. Abateri de la Codul de conduita față de cal se sancționează :
27.6.1.
amendă între 500 si 1000.
27.7. In cazul abaterilor la etica sportivă in afara competițiilor, sportivi sunt asimilati cu
oficialii, cf. 28.1.
Articolul XXVIII
Calificări și participări competiții
28.1. Sportivi care nu au viză anuală, licență corespunzătoare și avizul medical de la
policlinicile sportive, se sancționează :
28.1.1.
amendă între 100 și 300;
28.1.2.
avertisment ;
28.1.3.
suspendare până la reglementarea situației.
28.2. Fraudarea sau încercarea de fraudare a calificărilor sau rezultatelor :
28.2.1.
amendă
500;
28.2.2.
suspendare 3 luni.
28.3. Nerespectarea regimului de purtare a căștii de protecție se sancționează
28.3.1.
amendă 100 ;
28.3.2.
pentru recidiva 200.
28.4. Sportivul însuși sau cel al cărui cal este depistat pozitiv la controlul antidoping, precum
si refuzul sportivului de a efectua controlul antidoping, pentru el sau calul de care
răspunde, se sanctionează cu:
28.4.1. amendă de 2.000 ron și suspendarea din activitatea competițională pe o
perioadă cuprinsă între 1 ș2 ani.
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28.4.2. în acest caz, se sanctionează cu amendă de 2.000 ron si structura sportiva la
care este legitimat sportivul depistat pozitiv la controlul antidoping sau care
refuză să efectueze controlul antidoping.
28.4.3. în caz de recidiva, sportivii depistați pozitiv la controlul antidoping, precum si
sportivii care refuză să efectueze controlul antidoping, se sancționează cu
excluderea din activitatea sportiva.
28.4.4. sportivul sancționat care nu a achitat amendă în termenul și în condițiile
prevăzute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea competițională
până la achitarea amenzii.
28.4.5. pentru caii depistati pozitiv, întrega culpa revine persoanei responsabile, așa
cum este ea definită de Statutul FEI, respectiv, călăreț sau driver,

Capitolul V Sancțiuni aplicabile antrenorilor
Articolul XXIX
Participări competiții
29.1 Nerespectarea Regulamentului de competitie se sanctionează cu:
29.1.1
avertisment;
29.1.2
amendă între 300 si 500;
29.2 Ținuta și atitudinea nesportivă, gesturile necuviincioase și injuriile la adresa sportivilor,
oficialilor si publicului, injurii la adresa adversarilor se sanctioneaza cu:
29.2.1
amendă între 500 și 1.000;
29.2.2
suspendare pe o perioada cuprinsă între 3 luni si 6 luni.
29.3 Provocarea de scandaluri la locurile de desfășurare a competițiilor interne si
internationale, deteriorarea însemnelor și actelor oficiale, consumul de bauturi
alcoolice în cantonamente și competiții se sanctioneaza cu:
29.3.1
amendă între 500 și 1.000;
29.3.2
suspendare pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an.
29.4 Lovirea intenționată a sportivilor, arbitrilor, oficialilor, precum și a publicului,
furturi in timpul cantonamentelor sau a competițiilor (interne si internationale) se
sanctioneaza cu :
29.4.1
excludere din activitatea sportivă.
29.5 Abateri directe sau tolerarea încălcării Codului de Conduită așa cum este el definit de
către FEI (anexă) se sancționează cu :
29.5.1
amendă între 2000 și 5000 ; 29.5.2
avertisment ;
29.5.3
suspendare.
29.6 Sancțiunea aplicată se comunică în scris, cu confirmare de primire, antrenorului care a
săvârșit abaterea precum și clubului sportiv în cadrul căruia activează.
29.7 Antrenorul sancționat, care nu a achitat amendă în termenul și în condițiile prevăzute
de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizată și desfășurată de
către Federatie până la achitarea amenzii.
29.8 Sancțiunile se înscriu în evidențele Federației.
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Capitolul VI Sancțiuni aplicabile arbitrilor

Articolul XXX
Principii
30.1. Incălcarea cu vinovăție de către arbitri a Statului FER, a prezentului Regulament, a
normelor competiționale și de etică sportivă, de organizare și de disciplină, reprezintă
abateri disciplinare, singurul temei legal pentru aplicarea Sancțiunilor disciplinare.
30.2. Se sancționează conform prezentului Regulament și faptele incompatibile cu calitatea
de arbitru, precum și orice faptă care, deși a fost săvârșită în afara activității unde a
fost delegat, este de natură să compromită prestigiul arbitrului respectiv ori a colegilor
acestuia.
30.3. Comisia de Disciplină aplică Sancțiuni in baza Raportului întocmit de către delegatul
tehnic, a sesizărilor primite în scris, precum și în baza oricărei alte probe utile în aflarea
adevărului.
Articolul XXXI
Participări competiții
31.1. Întârzieri repetate sau absențe nemotivate de la sedința tehnică, sau competiții,
nerealizarea sarcinilor în cadrul comisiilor din care fac parte se sanctioneaza cu:
31.1.1.
avertisment.
31.2. Neprezentarea la competiția unde a fost delegat și a acceptat să oficieze, prezentarea
la arbitraj cu echipament neadecvat (neingrijit) sau neregulamentar se sanctioneaza cu:
31.2.1.
avertisment;
31.2.2.
suspendare pe o perioada de 3 luni urmatoarele abateri săvârșite.

Articolul XXXII
Jutrizare / oficiere
32.1. Întocmirea în mod eronat sau incomplet a documentelor de concurs se sancționează
cu:
32.1.1.
avertisment;
32.1.2.
suspendare pe o perioada de 3 luni.
32.2. Lipsa de colaborare între arbitri in timpul activității de arbitraj, semnalizări eronate.
32.2.1.
avertisment;
32.2.2.
suspendare pe o perioada de 3 luni.
32.3. Abaterile tehnice (arbitraj eronat) săvârșite de arbitri vor fi sancționate, funcție de
gravitatea lor, cu :
32.3.1.
amendă;
32.3.2.
avertisment ;
32.3.2.1. avertismentul se aplică pentru arbitraj mediocru repetat, fără ca
rezultatul să fi fost prejudiciat.
32.3.3.
suspendare (însoțită, de la 3 luni în sus, de retrogradare);
32.3.3.1. necunoașterea sau aplicarea greșită a regulamentului, ce conduce la
influențarea rezultatelor de calificare, atrage o suspendare de minim
o lună.
32.3.3.2. influențarea rezultatelor finale atrage :
32.3.3.2.1. suspendare de 3 luni ;
32.3.3.2.2. retrogradare cu o treaptă.
32.3.4.
retrogradare (consecutivă unei suspendari de 3 luni);
32.3.4.1. retrogradarea se aplica automat și acelor arbitri care, timp de 3 ani, nu
participă la un curs de reconfirmare.
13

32.3.5.
excludere.
32.3.5.1. solicitarea sau acceptarea de avantaje necuvenite pentru a favoriza un
concurent sau o echipa, atrage excluderea.
32.4.
Vicierea intenționată a rezultatelor se sancționează :
32.4.1.
suspendare cu minim 6 luni ;
32.4.2.
retrogradare cu 2 (două) trepte.

Articolul XXXIII

Comportament

33.1. Comportare necorespunzătoare, gesturile necuviincioase, injuriile și amenințările la
adresa sportivilor, antrenorilor, oficialilor și publicului, manifestate înainte, în timpul
sau după competiție, chiar și în cazul în care arbitrul nu este delegat se sanctionează
cu:
33.1.1.
amendă între 300 si 500;
33.1.2.
suspendare pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni.
33.2. Consumul de băuturi alcoolice în timpul desfășurarii competiției,
prezentarea la competiție sub influența băuturilor alcoolice, injurii aduse unui alt
arbitru delegat, înainte, în timpul sau după competiție, chiar și în cazul în care arbitrul
nu este delegat. Provocarea de scandaluri la locurile de desfășurare a competițiilor
interne si internationale, deteriorarea însemnelor și actelor oficiale, se sanctionează cu:
33.2.1.
amendă între 500 și 1.000;
33.3.1.
suspendare pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an.
33.4. Lovirea intenționată a sportivilor, arbitrilor, oficialilor, precum și a publicului, furturi
in timpul cantonamentelor sau a competițiilor (interne si internationale) se
sanctioneaza cu :
33.4.1.
excludere din activitatea sportiva.
33.5. Sancțiunea aplicată se comunică în scris, cu confirmare de primire, antrenorului care a
săvârșit abaterea precum și clubului sportiv în cadrul căruia activează.
33.6. Arbitrul sancționat, care nu a achitat amendă în termenul și în condițiile prevăzute de
prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizată și desfășurată de către
Federatie până la achitarea amenzii.
33.7. Sancțiunile se înscriu în evidențele Federației.

Capitolul VII Sancțiuni comune
Articolul XXXIV
Lipsa de sinceritate
34.1. Inducerea în eroare, prezentarea de date sau documente false la ANS, COSR, FER sau
comisiile acesteia, se sancționează :
34.1.1.
amendă de 1000;
34.1.2. suspendare din activitatea competițională (organizare si participare) pe o
perioada de 6 luni.
34.2. Declarații în mass- media, cu caracter de dezinformare, defăimator, calomnii la adresa
persoanelor oficiale sau prezentare tendențioasă ori neconformă cu realitatea, se
sancționează :
34.2.1.
amendă de 500;
34.2.2.
suspendare pe cel putin un trimestru.
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Capitolul VIII

Sancțiuni dictate de membri afiliați

Articolul XXXV
Sancțiuni dictate de cluburi
35.1. Sancțiunile pronuntate de cluburi asupra propriilor membri sunt validate daca au fost
respectate toate procedurile ;
35.1.1.
hotărâre luată cu, cel puțin, o majoritate simpla în organul de decizie ;
35.1.2.
hotărârea a fost comunicată în scris, la 3 zile de la pronunțare ;
35.1.3. înaintarea Dosarului către Comisia de disciplină, în termen de 7 zile lucrătoare,
de la luarea deciziei.
35.2. Dupa ratificare, sancțiunea poate fi atacata conform procedurii stabilite de prezentul
Regulament.
35.3. Sancțiunile vor fi trecute in Registrul de evidență.
35.4. Sancțiunile date pentru perioade nedeterminate sunt respinse ca neregulamentare.
35.5. Hotărârile de sancționare vor fi luate în conformitate cu Regulamentul de Ordine
Interioara al clubului și cu prevederile contractului încheiat între club și sportiv.
35.6. Orice hotărâre de suspendare care depașește 6 (șase) luni sau excluderea din activitatea
competițională, trebuie supusă ratificării CA.
35.7. Sportivii aflați sub contract nu pot fi sanctionați prin suspendarea peste termenul de
expirare al contractului.
35.8. Recidiva se va lua in considerare dacă abaterile anterioare au fost ratificate de Comisia
de Disciplină FER.

Capitolul IX Căile de atac
Articolul XXXVI
Procedura si competențele de solutionare
36.1. Contestațiile și reclamațiile pot fi depuse, dupa cum urmeaza:
36.1.1. se adreseaza Juriului de Teren (JT), pe timpul perioadei de jurisdicție a
acestuia; pentru a fi apelată, contestația trebuie sa aibă o soluție a JT;
36.1.2. se depun de către persoana autorizată, în scris, însoțite de numele martorilor si
o data cu depunerea taxei de contestatie;
36.1.3. reclamațiile împotriva dreptului de participare a unui concurent sau cal, sau
împotriva condițiilor terenului, cel târziu, 30 de minute înaintea startului
probei;
36.1.4. reclamațiile împotriva unui obstacol, traseu sau lungime de parcurs în probele
de obstacole sau cele de conuri la atelaje, cel târziu, 15 minute înaintea
startului probei;
36.1.5. reclamațiile împotriva parcursurilor de steeplu, cros sau maraton, cel mai târziu
la orele 18.00, ale zilei precedente;
36.1.6. reclamațiile privind iregularitățile sau incidentele survenite în timpul probei,
sau în clasamentul acesteia, cel târziu, la 30 minute dupa afișarea
rezultatelor;
36.1.7. plângerile privind alte aspecte decât cele care fac obiectul contestațiilor
introduse JT (de transport, de cazare, de furajare, de tratament, de
comportament prejudiciabil imaginii și interesului sportului, etc.), se pe
lângă Comisia de Apel, pe perioada de jurisdicție a acesteia. O dată depășit
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acest termen, plângerea se adreseaza în intervalul de 5 zile de la închiderea
competiției, secretariatului FER, care o va remite Colegiului Juridic.
36.1.8. urmare examinării cauzei, prin raportare la dispozițiile regulamentare
incidente, precum și după administrarea probelor admise, Comisia de
Disciplină va pronunța o hotărâre, conform dispozițiilor prezentului
Regulament.
36.2. hotărârile pronunțate în primă instanță de Comisia de Disciplină sunt supuse Apelului
la Colegiul Juridic din cadrul FER.
36.2.1. Colegiul Juridic din cadrul FER este singura instanță competentă să soluționeze
apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de către Comisia de
Disciplina;
36.2.2.
apelul va fi declarat și înregistrat la FER în termen de 5 zile de la data
comunicării hotărârii de sancționare;
36.2.3.
declararea apelului nu suspendă executarea hotărârilor pronunțate de către
Comisia de Disciplină;
36.2.4.
deciziile Colegiului Juridic sunt comunicate parților, în formă scrisă, cu
confirmare de primire;
36.2.5.
deciziile pronunțate în apel de către Colegiul Juridic sunt executorii pentru
sportivi, antrenori, oficiali și membrii afiliați.
36.3. Împotriva hotărârilor FER, a deciziilor cluburilor sau Comisiei de Disciplină, se poate
face Recurs la Tribunalul Arbitral Sportiv (TAS).
36.3.1. Tribunalul Arbitral Sportiv (TAS) funcționează in baza Regulamentului
Interior (RI) si a propriului regulament.
36.4. Orice întâmpinare, memoriu sau reclamație trebuie să cuprindă :
36.4.1. numele, prenumele, domiciliul și calitatea persoanei care a formulat cererea sportiv, antrenor, oficial; în cazul în care autorul memoriului este un
membru afiliat, cererea trebuie să cuprindă denumirea și sediul acestuia,
numărul și seria Certificatului de Identitate Sportiva, codul fiscal și contul
bancar, precum si numele, prenumele și domiciliul celui care reprezintă
interesele membrului afiliat în cauza aflată pe rolul Comisiei de Disciplină;
36.4.2. obiectul cererii (memoriu); arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se
întemeiază memoriul;
36.4.3.
arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;
36.4.3.1. când dovada urmează sa se facă prin înscrisuri, copiile acestora
vor fi certificate de reclamant ca fiind conforme cu originalul;
36.4.3.2. în situatia in care reclamantul va cere dovada cu martori, se va
arata numele, prenumele si domiciliul acestora;
36.4.4. când pentru lămurirea unor împrejurari de fapt sau a unor neclarități rezultate
din administrarea probelor, Comisia de Disciplina consideră necesar să
cunoască părerea persoanelor implicate, a martorilor, precum și a oricărei
alte persoane, va dispune citarea acestora în termen de 10 zile de la
primirea cererii (memoriului).
36.4.5. memoriul trebuie însoțit de o taxă de procedură, stabilită prin hotărârea CA, in
cuantum de 500 lei, sub sancțiunea nulității. (in caz de neplată, recursul
este respins ca netaxat);
36.4.6. dovada datei (maximum 5 zile de la comunicarea deciziei) depunerii se face
cu numărul de înregistrare la FER.
36.4.7.
dovada introducerii în termen se face cu numarul de înregistrare la FER,
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sau cu recipisa oficiului postal. În acest din urmă caz se recomandă
anunțarea FER referitor la trimiterea memoriului prin poștă.
36.4.8.
semnătură.
36.4.9.
sportivii și antrenorii își vor apara interesele în cauza înregistrată pe rolul
Comisiei de Disciplină personal sau prin delegatul clubului de
proveniență, pe baza de împuternicire scrisă.
36.4.10. membrii comisiilor si colegiilor centrale din cadrul FER nu pot avea
calitatea de delegați ai cluburilor sportive.
36.4.11. arbitrii și ceilalți oficiali își vor susține interesele în cauza înregistrată
spre competenta soluționare pe rolul Comisiei de Disciplină personal sau
prin apărător, in condițiile legii.
36.5. Colegiul va dispune, dacă va aprecia ca necesară, citarea martorilor.
36.6. Judecarea recursului se poate face și în lipsa părților. Deciziile luate se comunică în
scris, sunt executorii și pot fi făcute publice
36.7. Împotriva hotărârilor Colegiului Juridic se poate face recurs extraordinar la Consiliul
de Administrație (CA).
36.7.1.
CA este ultima instanță de judecată ; hotărârile lui sunt definitive și
executorii.
36.7.2.
Excluderile și radierile trebuie ratificate de prima Adunare Generală.
36.8. Împotriva deciziilor TAS se poate formula recurs pe lângă Comisia Națională de
Disciplină Sportivă. Competența să soluționeze recursul formulat împotriva hotărârilor
definitive și executorii pronunțate, prin epuizarea căilor de atac, de către Comisia de
Disciplina din cadrul FER este Comisia Națională de Disciplina Sportiva.
36.8.1. Comisia Națională de Disciplină Sportivă se organizează și funcționează pe
lângă Autoritatea Națională pentru Sport si Tineret, ca organ deliberativ, fără
personalitate juridică, independent în exercitarea atribuțiilor jurisdicționale date
prin lege în competența sa.
36.8.2.
Comisia Națională de Disciplină Sportivă solutionează recursul formulat
împotriva hotărârilor definitive pronunțate în legătură cu următoarele tipuri de
abateri:
36.8.2.1. încalcarea prevederilor din Statutul FER, precum si a
prevederilor Regulamentelor date în aplicarea Statutului FER;
36.8.2.2. comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale
sportivilor față de arbitri, oficiali, alți sportivi sau față de public;
36.8.2.3. declarații publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau
sportivilor care pot incita sau pot conduce la acte de violență din
partea concurenților sau spectatorilor;
36.8.2.4. absența nejustificată de la competiții, în cazul convocării la
loturile nationale Romaniei;
36.8.2.5. manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoană
interpusă, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin
încălcarea reglementărilor tehnice stabilite in Regulamentele;
36.8.2.6. participarea neautorizată, neprezentarea sau
retragerea
nejustificată din orice proba sau competitie;
36.8.2.7. orice alte tipuri de abateri transmise spre competentă soluționare
Comisiei de Disciplina din cadrul FER.
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Capitolul X Dispozitii finale
Articolul 37

Orice caz neprevăzut în prezentul regulament, poate fi extins și analizat prin
analogie . Deciziile luate în aceste cazuri trebuie ratificate de CA.

Articolul 38

Nu se vor lua în discuție abateri mai vechi de 3 (trei) luni, dacă acestea nu au fost
sancționate.

Articolul 39

Sancțiunile ce merg până la suspendare pe șase luni, inclusiv, nu pot fi diminuate.
Pentru sancțiunile ce depașesc șase luni, cei interesati pot face o cerere de
reducere, numai dupa efectuarea a cel ț50% din pedeapsă, dar numai puțin de
șluni. Fac excepție acele cazuri în care apar date noi, necunoscute la pronunțarea
sancțiunii.

Articolul 40

Principiul constituțional privind accesul liber la justiție este garantat. Orice
persoană, ce se consideră lezată într-un drept al ei, printr-o măsură disciplinară,
se poate adresa justiției, după epuizarea căilor prevăzute de Statutul și
regulamentele FER, pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor sale
legitime.
Procedura de judecată este, în acest caz, cea corespunzătoare procesului judiciar.

Articolul 41

Prezentul Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de Disciplină din
cadrul FER a fost avizat de CA in sedința sa din data de 30.03.2018 și intră în
vigoare începând cu data de 2.04.2018, dupa aprobarea sa, conform hotarârii
Adunarii Generale ordinare a FER, desfășurata la Prejmer.
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Anexe:

COMPORTAMENT ABUZIV

1.

Nici o persoană nu poate abuza de un cal pe perioada unui concurs, sau în orice altă ocazie.
Noţiunea de “abuz” cuprinde orice acţiune sau omisiune care poate cauza, sau induce calului,
durere sau disconfort inútil, cum ar fi:

1.1. A cravaşa excesiv un cal.

1.2 A supune un cal la şocuri produse de indiferent ce dispozitiv.
1.3

A folosi pintenii în mod excesiv şi insistent.

1.4 A brusca gura calului cu zăbăluţa, sau orice altă înfrîiere sau dispozitiv.
1.5

A concura cu un cal epuizat, şchiopătînd sau accidentat.

1.6

A bara un cal.

1.7

A sensibiliza sau desensibiliza, în mod artificial, orice parte a calului.

1.8

A părăsi un cal fără a-i asigura necesarul de apă, hrană sau mişcare.

1.9 Utilizarea oricărui echipament sau dispozitiv ce ar putea cauza durere calului care
doboară o bară.
Orice persoană care observă un “Abuz” trebuie să facă, fără întîrziere, un raport sub forma unui
2 protest. Dacă sesizarea se face pe perioada unui concurs, protestul se înaintează unui Oficial.
Dacă ea se produce în altă ocazie, protestul se adresează Secretarului General, cu referinţă la
Comisia Juridică.
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CODUL DE CONDUITA
1.

In toate disciplinele ecvestre calul este suveran.

2.

Bunăstarea calului trebuie să prevaleze asupra exigenţelor crescătorilor, antrenorilor,
călăreţilor, proprietarilor, comercianţilor, organizatorilor, sponsorilor şi oficialilor.

3.

Toate îngrijirile și tratamentele veterinare aplicate cailor trebuie sa vizeze bunăstarea
acestora.

4.

In orice condiţii trebuie încurajat și menţinut un nivel optim de alimentaţie, sănătate,
igienă si securitate.

5.

Transportul cailor trebuie efectuat in condiţii de securitate si sănătate. Trebuie luate
măsurile adecvate în vederea asigurării unei bune ventilaţii, unei regularităţi în hrănire
si adăpare.

6.

Accentul trebuie pus pe ameliorarea educației, la nivelul antrenamentelor şi practicii
disciplinelor ecvestre, cât și pe promovarea studiilor ştiinţifice de medicină ecvină.

7.

Tot în interesul calului, esenţiale sunt sănătatea şi competenţa călăreţului.

8.

Fiecare tip de călărie şi fiecare metodă de antrenament trebuie să privească calul ca
pe o fiinţă vie şi să excludă tehnicile considerate, de către FEI, abuzive.
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