
Comitetul Executiv al Departamentului de Kendo al FRAMC 

 1 

Proces verbal nr. 5 al 

Comitetului Executiv al Departamentului de Kendo 

 

Incheiat astazi  07.04.2011. 

La sedinta Comitetului Executiv au participat: 

Sorin Mahika   Presedinte Cex    vot personal 

Ioan Craciunel  Director Tehnic   vot personal 

Florentin Stanciu Secretar General  vot personal 

Csaba Buzas  Director Regulamente si Disciplina  vot prin email 

Mihai Dutescu Director Competitii interne si internationale vot personal 

Ordinea de zi adoptata: 

1. aprobarea proiectului “Regulamentul arbitriilor de kendo” ce urmeaza a fi inaintat in 

vederea dezbaterilor catre Colegiul departamental al arbitrilor. 

In urma dezbaterilor asupra punctelor prevazute in ordinea de zi au fost luate urmatoarele 

decizii: 

DECIZIA nr.13  

privind proiectul “Regulamentul arbitrilor de Kendo” 

1. Se aproba proiectul “Regulamentul arbitriilor de kendo” ce urmeaza a fi inaintat in 

vederea dezbaterilor catre Colegiul departamental al arbitrilor pentru competitiile de 

amatori, dupa cum urmeaza: 

 

 

Regulamentul arbitrilor de Kendo 

 

Capitolul I 
Colegiul departamental al arbitrilor pentru competitiile de amatori(ROF 

FRAMC) 

Articolul 1: Componenta, atributii 

1.1 Este alcatuit din arbitrii stilurilor componente ale fiecarui departament si este 

condus de un presedinte ales de catre membrii colegiului dintre arbitrii cu 

gradul cel mai mare; 

1.2 Presedintele colegiului depatamental al arbitrilor este subordonat 

Vicepresedintelui de departament; 

1.3 Organizeaza cursuri de formare si perfectionare a arbitrilor, examene pentru 

promovarea acestora, propune conducerii departamentului acordarea de 

categorii de clasificare, retrogadare sau excludere a unor arbitri; 

1.4 Tine evidenta arbitrilor departamentului din intreaga tara; 

1.5 Adopta regulamente de arbitraj in concordanta cu regulamentele federatiilor 

internationale la care stilurile sunt afiliate; 
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1.6 Rezolva contestatiile privind interpretarea regulamentelor; 

1.7 Deleaga arbitrii la actiunile interne si internationale organizate de federatie;  

1.8 Propune conducerii departamentului arbitri romani care se vor deplasa in 

strainatate pentru a arbitra la concursurile internationale oficiale.  

Capitolul II Organizarea arbitrilor, grade, examinare, cursuri  

Articolul 2 : Organizarea arbitrilor de Kendo din Romania 

2.1     Gradele arbitrilor de kendo ai DK sunt: 

2.1.1 Arbitru categoria C(negru) 

2.1.2 Arbitru categoria B(albastru) 

2.1.3 Arbitru categoria A(rosu) 

2.2 Lista de asteptare:in vederea dobandirii calitatii de arbitru de kendo 

practicantii de kendo cu gradul minim de 1 dan vor solicita Colegiului 

departamental al arbitrilor inscrierea in lista de asteptare a arbitrilor de 

kendo. 

In urma avizului favorabil de introducere in lista de asteptare a arbitrilor de 

kendo candidatul la calitatea de arbitru va trebui sa urmeze un numar de 

minim 2 cursuri de pregatire a arbitrilor organizate de Colegiul departamental 

al arbitrilor, Federatia Europeana de Kendo, Federatia Internationala de 

Kendo sau AJKF, sens in care va prezenta certificatele de absolvire a acestor 

cursuri. 

2.3. Gradul C(negru):in vederea dobandirii calitatii de arbitru de kendo gradul 

C(negru) candidatul va trebui sa indeplineasca umatoarele conditii: 

2.3.1 sa fie prezent pe lista de asteptare a arbitrilor de kendo sau sa faca 

dovada dovada absolvirii a minim 2 cursuri de pregatire a arbitrilor conform 

prevederilor art.2.2 

2.3.2 sa aiba gradul tehnic minim 2 dan kendo 

2.3.3 sa promoveze examenul de acordare a calitatii de arbitru gradul 

C(negru) organizat de Colegiul departamental al arbitrilor. 

2.4 Dobandirea calitatii de arbitru de kendo gradul C(negru) da dreptul acestuia    

de a arbitra in cadrul competitiilor nationale organizate de DK numai in pozitia 

de fukushin pentru categoria seniori si juniori si shushin/fukushin pentru 

categoria copii. 

2.5 Gradul B(albastru) : in vederea dobandirii calitatii de arbitru de kendo 

gradul B(albastru) candidatul va trebui sa indeplineasca umatoarele conditii: 

2.5.1 sa fie arbitru de kendo gradul C(negru) 
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2.5.2 sa aiba gradul tehnic minim 3 dan kendo 

2.5.3 de la data dobandirii gradului C(negru) de arbitru kendo sa faca dovada 

absolvirii a minim 1 curs de perfectionare a arbitrilor organizat de Colegiul 

departamental al arbitrilor, Federatia Europeana de Kendo, Federatia 

Internationala de Kendo sau AJKF, sens in care va prezenta certificatele de 

absolvire a acestor cursuri 

2.5.4 a arbitrat ca arbitru gradul C(negru) in minim 10 meciuri oficiale  

2.5.5 sa promoveze examenul de acordare a calitatii de arbitru gradul 

B(albastru) organizat de Colegiul departamental al arbitrilor 

2.6 Dobandirea calitatii de arbitru de kendo gradul B(albastru) da dreptul acestuia 

de a arbitra in cadrul competitiilor nationale ca shushin si/sau fukushin pentru 

categoria seniori, juniori si copii si fukushin in cadrul competitiilor 

internationale organizate de DK. 

2.7 Gradul A(rosu) : in vederea dobandirii calitatii de arbitru de kendo gradul 

A(rosu) candidatul va trebui sa indeplineasca umatoarele conditii: 

2.7.1 sa fie arbitru de kendo gradul B(albastru) 

2.7.2 sa aiba gradul tehnic minim 3 dan kendo 

2.7.3 de la data dobandirii gradului B(albastru) de arbitru kendo sa faca 

dovada absolvirii a minim 1 curs de perfectionare a arbitrilor organizat de 

Colegiul departamental al arbitrilor, Federatia Europeana de Kendo, Federatia 

Internationala de Kendo sau AJKF, sens in care va prezenta certificatele de 

absolvire a acestor cursuri 

2.7.4 a arbitrat ca arbitru gradul B(albastru) in minim 10 meciuri oficiale  

2.7.5 sa promoveze examenul de acordare a calitatii de arbitru gradul 

A(rosu) organizat de Colegiul departamental al arbitrilor 

2.8 Dobandirea calitatii de arbitru de kendo gradul A(rosu) da dreptul acestuia de 

a arbitra in cadrul competitiilor nationale si internationale organizate de DK 

atat in pozitia de shushin cat si de fukushin pentru toate categoriile prevazute 

in regulamentele de kendo. 

2.9 Organizarea examenelor de promovare este in sarcina Colegiului 

departamental al arbitrilor care va numi in acest sens o comisie de 

examinare. 

2.9.1 din aceasta comisie va face parte obligatoriu si Directorul Tehnic al DK 

care va urmari existenta cunostintelor tehnice de arbitraj necesare practicarii 

unui arbitraj competent, obiectiv si impartial. 
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2.9.2 in urma examinarii comisia de examinare va acorda calificativul 

admis/respins.  

2.9.3 in cazul calificativului admis Colegiul departamental al arbitrilor va 

elibera licenta de arbitru cu specificarea gradului dobandit; aceasta va 

cuprinde obligatoriu data si locul examinarii, calificativul obtinut, membrii 

comisiei de examinare, semnatura presedintelui Colegiului departamental al 

arbitrilor si semnatura presedintelui comisiei de examinare; 

2.9.4in cazul calificativului respins candidatul va putea solicita o noua 

examinare dupa absolvirea unui numar de minim 1 curs de pregatire a 

arbitrilor. 

2.10 Practicantii de kendo cu gradul de 4 dan care nu au calitatea de arbitrii de 

kendo vor primi la solicitarea acestora gradul A(rosu) de arbitru de kendo al 

DK in baza recomandarii comisiei de examinare numita in aceasta privinta de 

catre Colegiul departamental al arbitrilor. Membrii comisiei de examinare vor 

avea minim 4 dan kendo si gradul A(rosu) de arbitru de kendo a DK. Din 

aceasta comisie va face parte obligatoriu si Directorul Tehnic al DK care va 

urmari existenta cunostintelor tehnice de arbitraj necesare practicarii unui 

arbitraj competent, obiectiv si impartial. 

2.11 Comisia de examinare poate recomanda: 

2.11.1 acordarea fara rezerve a gradului A(rosu), situatie in care Colegiul 

departamental al arbitrilor va elibera licenta de arbitru cu specificarea 

gradului dobandit; aceasta va cuprinde obligatoriu data si locul examinarii, 

calificativul obtinut, membrii comisiei de examinare, semnatura presedintelui 

Colegiului departamental al arbitrilor si semnatura presedintelui comisiei de 

examinare; 

2.11.2 acordarea sub conditie a gradului A(rosu), conditia fiind aceea de 

absolvire a unui numar de minim 1 curs de perfectionare a arbitrilor, urmand 

ca licenta de arbitru sa fie eliberata de Colegiul departamental al arbitrilor 

dupa prezentarea certificatului de absolvire. 

2.11.3  acordarea unui alt grad de arbitru de kendo al DK. 

2.12 Practicantii de kendo cu gradul de peste 5 dan kendo care nu au calitatea de 

arbitru de kendo ai DK vor primi fara nici o conditie gradul A(rosu) de arbitru 

de kendo a DK. 

2.13  In vederea obtinerii calitatii de arbitru EKF/IKF arbitrii de kendo ai DK trebuie 

sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
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2.13.1 sa aiba gradul tehnic minim 5 dan kendo 

2.13.2 sa aiba gradul A(rosu) de arbitru de kendo al DK 

2.13.3 absolvirea a minim 3 seminarii de pregatire si perfectionare a 

arbitrilor organizate de EKF/IKF. 

2.14  Organizarea cursurilor de pregatire si perfectionare a arbitrilor de kendo ai DK 

este in competenta exclusiva a Colegiului departamental al arbitrilor. In urma 

absolvirii cursurilor comisia de arbitrii responsabila pentru organizarea 

acestora va elibera un certificat de absolvire care va cuprinde obligatoriu data 

si locul cursului, calificativul obtinut, membrii comisiei de arbitrii si semnatura 

acestora. 

2.15   Arbitrii de kendo ai DK, indiferent de gradul acestora, sunt obligati ca intr-un  

an competitional sa arbitreze cel putin 3 meciuri oficiale. Neindeplinirea 

acestei conditii atrage suspendarea acestora din tabloul arbitrilor. Reactivarea 

arbitrilor suspendati din acest motiv se realizeaza prin absolvirea unui curs de 

perfectionare a arbitrilor. 

2.16 Arbitrii de kendo ai DK care nu au achitat taxa anuala de arbitru stabilita de  

FRAMC este suspendat din tabloul arbitrilor pana la data achitarii. 

2.17  Arbitrii de kendo ai DK care in timpul unui an competitional au arbitrat un 

numar de minim 5 meciuri oficiale beneficiaza de plata taxei anuale de arbitru 

de catre DK din fondurile proprii ale acestuia. 

Capitolul III Tabloul arbitrilor existenti la data adoptarii prezentului 

regulament 

Articolul 3. Arbitrii existenti 

3.1  La data adoptarii prezentului regulament, conform evidentelor DK in Colegiul  

al arbitrilor figureaza urmatorii arbitrii cu urmatoarele grade de arbitraj: 

 

1.Buzas Csaba arbitru grad A 

2.Craciunel Ioan arbitru grad A 

3.Craciunel Valentin arbitru grad A 

4.Ianas Florin  arbitru grad A 

5.Furtuna George arbitru grad A 

6.Garbea Ion  arbitru grad A 

7.Craciunel catalin arbitru grad B 

8.Georgescu Silviu arbitru grad B 

9.Draghici Dan arbitru grad B 
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10.Dutescu Mihai arbitru grad B 

11.Luca Mihai  arbitru grad C 

12.Josza Levente arbitru grad C 

13.Mahika Sorin arbitru grad C 

14.Stanciu Florentin arbitru grad C 

15.Stupu Alexandru arbitru grad C 

Capitolul IV Principii si reguli generale privind arbitrajul 

Art.4 Principii si reguli generale de arbitraj 

4.1 Rolul principal al unui arbitru este sa decida care lovituri sunt valide(yuko-

datotsu) si care nu. Actionand in acest fel victoria sau infrangerea 

competitorilor va fi decisa in mod corect. 

4.2 In indeplinierea indatoririlor sale arbitru trebuie sa dea intotdeauna dovada de 

impartialitate 

4.3 In indeplinirea indatoririlor sale arbitrul nu trebuie sa fie influentat de 

sentimentele sau relatiile personale pe care le-ar putea avea fata sau cu 

competitorii. Fara nici o exceptie rezultatul unui meci trebuie sa fie determinat 

doar de ce se intampla in timpul unui meci. 

4.4 Existenta regulilor permite competitorilor ca in timpul meciurilor sa se 

concentreze asupra tehnicilor sale; este de datoria arbitrului sa se asigure ca 

aceste reguli sunt aplicate in timpul meciului. De aceea arbitrul trebuie sa 

aiba o intelegere completa a regulamentului de kendo pentru o aplicare 

corecta a regulilor. 

4.5 Arbitrul trebuie sa fie vigilent pe toata durata meciului pentru a putea 

reactiona imediat si a valida sau nu orice lovitura incercata. Pentru a infaptui 

acest lucru arbitrul se bazeaza pe vedere si auz. Arbitrul trebuie sa determine 

puterea loviturii urmarind traiectoria shinai-ului, tinta supusa unei eventuale 

taieri si partea cu care shinai-ul loveste. Evaluarea urmarii loviturii(zanshin) 

sprijina decizia arbitrului de a valida sau nu un punct. 

4.6 Deciziile trebuie luate imediat si cu convingere deplina. Pentru a face acest 

lucru arbitrul trebuie sa aiba experienta de arbitraj. 

4.7 Un alt element important al indatoririlor ce revin arbitrului este sa mentina un 

mediu sigur pentru competitori pe toata durata meciului. Urmarirea cu atentie 

a meciului trebuie sa permita observarea shinai-urilor deteriorate, 

echipamentul incorect legat, conditiile si curatenia din suprafata de lupta. 

Toate acestea afecteaza siguranta competitorilor si continuitatea meciului. 
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4.8 Arbitrul trebuie sa se asigure ca spectatorii si membri non-combatanti se 

comporta intr-o maniera care sa nu deranjeze competitorii sau eficienta 

arbitrilor. 

4.9 Actiunile si comportamentul arbitrului, in si in afara suprafetei de lupta, 

trebuie sa fie exemplare si sa arate respectarea in permanenta a regulilor 

formale. 

4.10 Arbitrul nu trebuie sa judece un competitor dupa meciurile anterioare sau 

rezultatul acestora. 

4.11 Daca arbitrul observa ca un competitor este din clubul sau sau din aceaiasi 

tara si este shushin va cere schimbarea sa.Daca nu este posibil va cere 

schimbarea pozitiei(fukushin). 

4.12 Arbitrul nu trebuie sa favorizeze un competitor cu tehnica similara cu a sa. 

4.13 Arbitrul nu va cobora standardul de arbitraj in acordarea unui punct in 

vederea compensarii cu un punct pe care anterior nu l-a acordat sau pentru 

alte motive. 

4.14 Arbitrul trebuie sa verifice daca echipamentul fiecarui competitor este corect 

legat si daca oficialii suprafetei de lupta sunt pregatiti. Un start fals poate 

duce cu usurinta la pierderea concentarii competitorilor care poate afecta 

rezultatul final al meciului. 

4.15 Arbitrul trebuie sa aiba tot timpul un comportament corect fata de rezultatul 

unui meci, relaxat si increzator in luarea deciziilor. Acest lucru va fi observat 

atat de competitori cat si de spectatori si poate determina derularea fara 

probleme a meciurilor. 

 

 

Sorin Mahika   vot personal ______________________________ 

 

Ioan Craciunel  vot personal_______________________________ 

 

Florentin Stanciu vot personal_______________________________ 

 

Csaba Buzas   vot prin email_____________________________ 

 

Mihai Dutescu  vot personal_______________________________ 


