REGULAMENTUL COMISIEI DE DISCIPLINÃ A COLEGIULUI DE ARBITRI
(CA) AL ASOCIAÞIEI CHINOLOGICE ROMÂNE.
I.

GENERALITÃÞI

Art. 1 Acest regulament se aplicã membrilor C.A. dacã au comis acte de indisciplinã în
calitatea lor de arbitru chinolog.
II.

INIÞIEREA CONVOCÃRII COMISIEI

Art. 2 Comisia va fi convocatã de Conducerea C.A. dupã o prealabilã consultare cu
preºedintele A.Ch.R.
III.

COMISIA DE DISCIPLINÃ

Art. 3 Plenara C.A. are obligaþia ºi atribuþia de a alege Comisia de Disciplinã al C.A. formatã
dintr-un preºedinte ºi 4 membrii alesi pe o perioadã de 4 ani. Este de preferat ca membrii
Comisiei de Disciplinã a C.A. sã fie arbitrii chinologi cu o vastã experienþã chinologicã ºi
competiþionlã.
Art. 4 Întrunirile Comisiei de Disciplinã sunt conduse de preºedintele Comisiei de
Disciplinã.
Art. 5 Preºedintele Comisiei de Disciplinã depune anual un raport de activitate la
Conducerea C.A.
IV.

ABATERI DISCIPLINARE ªI SANCÞIUNI.

Art. 6 Constituie abatere disciplinarã orice faptã comisã de un membru al C.A. ce contravine
Regulamentului de funcþionare al C.A. sau calitãþii de arbitru chinolog. Membrii C.A. trebuie
sã dea dovadã de un comportament decent ºi sportiv în orice situaþie, atât ca arbitru, expozant
sau privitor.
Art. 7 Comisia de Disciplinã trebuie sã vegheze îndeosebi asupra respectãrii Regulamentului
de funcþionare al C.A. Sunt considerate abateri grave comportamentul neadecvat în orice
calitate, arbitrajul defectuos care dã naºtere nemulþumirilor, nerespectarea hotãrârilor
conducerii C.A., acceptarea oricãrui avantaj material sau moral ilegal, comportamentul neetic.
Art. 8 O.C.N. (Organizaþia Chinolgicã Naþionalã) trebuie sã prevadã urmãtoarele posibilitãþi
de sancþionare :
a.
b.
c.
d.
e.

Rezolvarea problemei fãrã penalizare
Avertisment cu sau fãrã ameninþarea de suspendare a arbitrului
Interdicþia de a arbitra pe o anumitã perioadã
Radierea din lista arbitrilor
Interdicþia de a arbitra în strãinãtate sau anularea autorizaþiilor (deja
date) de a arbitra în strãinãtate. Suspendarea este valabilã atât în þarã
cât ºi în strãinãtate.
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Art. 9 Dacã membrii comisiei constatã cã actele de indisciplinã sunt de competenþa Comisiei
de Disciplinã al A.Ch.R. vor înainta cauza acesteia.
Art. 10
Contestaþiile privind hotãrârea Comisiei de Disciplinã a C.A. pot fi adresate
Consiliului Director al A.Ch.R. în termen de 15 zile de la înmânarea hotãrârii scrise.
Art. 11
V.

Hotãrârile Consiliului Director al A.Ch.R. sunt definitive.
DISPOZIÞII FINALE

Art. 12
Prezentul regulament a fost adoptat de Plenara Colegiului de Arbitri la data de
02.07.2005, la Cluj-Napoca.
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