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REFERAT
1.
2.
3.
4.

Denumirea proiectului: Curs naţional pentru formarea şi perfecţionarea arbitrilor de polo
Coordonator: Radu MATACHE, Arbitru Internaţional
Lectori: Specialişti ai FR Polo, antrenori, arbitri internaţionali
Locul de desfasurare si organizatorii: Bucureşti pentru București, Târgoviște, Brașov și Focșani

(Radu Matache, Mihai Bălănescu si Manuel Manea), Oradea pentru Oradea și Arad (Adrian
Alexandrescu, Ladislau Vekerdy, Cosmin Biadoc, Mihai Bălănescu și Radu Matache), la Cluj Napoca
pentru Cluj și Alba Iulia (Mihnea Alexandrescu, Mihai Bălănescu si Radu Matache), Târgu Mureş
(Ferenc Toth, Radu Matache și Mihai Bălănescu). Organizatorii vor primi cererile de înscriere
împreună cu anexele solicitate, vor verifica îndeplinirea condițiilor(stabilite in ANEXA 1), vor organiza
CURSUL și EXAMINAREA (conform ANEXEI 2 și a punctelor 10, 11 și 12 din prezentul Referat) și vor
consemna rezultatele intr-un Proces Verbal (ANEXA 4) pe care îl vor transmite Coordonatorului Cursului
până cel târziu 06 iunie 2022. Obs: În cazul indisponibilității unora dintre organizatori, aceștia vor fi înlocuiți
cu oricare dintre arbitrii internaționali români. De asemenea, locațiile de desfășurare pot fi schimbate în
funcție aparaiția unor factori neprevăzuți. Nu este obligatorie prezența la curs si examinare a tuturor
organizatorilor nominalizați.
5. Perioada: mai-05 iunie 2022. Datele de organizare vor fi stabilite ulterior de către fiecare

organizator pentru regiunile de care raspunde.
6. Adresabilitate: tuturor celor care îndeplinesc condiţiile stabilite in ANEXA 1 şi doresc să obţină calitatea
de arbitru de polo, dar şi arbitrilor de polo naţionali care doresc să continue să oficieze în competiţiile interne
de polo în perioada 01.07.2022-31.12.2023
7. Programa şi Tematica : stabilite în ANEXA 2
8. Cererea de înscriere: tip, stablită în ANEXA 3. Va fi depusă la organizatori pentru fiecare regiune in parte
9. Scopul acțiunii: formarea noilor arbitrii de polo şi perfecţionarea cunoştinţelor arbitrilor de polo
naţionali care doresc să continue să oficieze în competiţiile interne de polo în perioada 01.07.202231.12.2023
10. Examinarea: tip grilă sub forma unui chestionar cu întrebări sau lucrare scrisă cu subiecte din
Regulamentul jocului de polo pe apă (2019-2021)
11. Promovabilitate: 50% pentru cei care doresc sa devină arbitri secundari, 60% pentru cei care doresc să
devină arbitri centrali (principali) şi 70% pentru arbitrii naționali care doresc să continue să oficieze ca arbitri
centrali (principali) în competiţiile interne de polo. În cazul in care aceștia obțin un rezultat mai mic de 70%
dar mai mare sau egal cu 50%, vor avea dreptul să oficieze doar ca arbitri secundari. Toți candidații declarați
admiși, dar și arbitrii internaționali sau foștii arbitri internaționali vor avea dreptul să oficieze în competițiile
interne de polo în perioada 01.07.2022-31.12.2023, în conformitate cu Statutul, Regulamentele și aprobările
FR Polo.
12. Validarea rezultatelor: Coordonatorul Cursului intocmește LISTA ARBITRILOR FRP 01.07.202231.12.2023 în baza Proceselor Verbale Centralizatoare (ANEXA 4) transmise de organizatori și o supune
aprobării (validării) conducerii FR Polo
13. Dispoziţii finale: pentru cei care nu vor promova examenul și pentru arbitrii secundari care vor să
oficieze ca arbitrii centrali (principali), se pot organiza sesiuni de reexaminare. Aceștia vor avea dreptul să
oficieze ulterior promovării examenului.
Coordonator Curs,
Radu MATACHE

Președinte CCA,
Mihai Bălănescu

