
 

 

  

 

FEDERATIA ROMANA DE TIR SPORTIV 

Str. Vadul Moldovei, Nr. 14, Sector 1, 014033, Bucureşti, ROMÂNIA 

 

 

NORME DE ORGANIZARE A COMPETITIILOR IDPA 

IN CADRUL FEDERATIEI ROMANE DE TIR SPORTIV  

 

 

In vederea armonizarii Regulamentului IDPA ( IDPA Rulebook 2017 cu toate 

completarile si anexele ulterioare ) la prevederile legislatiei nationale, Federatia 

Romana de Tir Sportiv, reprezentant oficial in Romania pentru competitiile IDPA, ca 

urmare a Hotararii Biroului Federal din data 20 Ianuarie 2022, emite urmatoare norme : 

 

A. SECTIUNEA PERSOANE JURIDICE (Federatia Romana de Tir Sportiv si 

Cluburi sportive afiliate) 

 

CAPITOLUL I - ORGANIZAREA COMPETITIILOR INREGISTRATE OFICIAL 

a. FEDERATIA ROMANA DE TIR SPORTIV ( FRTS ) reprezinta in Romania interesele IDPA si asigura 

respectarea Regulamentului IDPA ( IDPA Rulebook 2017 cu toate completarile si anexele 

ulterioare )  precum si a prezentelor NORME. 

 

b. Avand in vedere conditiile impuse de Adunarea Generala a FRTS cu privire la dreptul si conditiile 

de reprezentare a IDPA de catre FRTS, pentru a fi asigurate in bune conditiuni subzistenta 

financiara si materiala a competitiilor sportive IDPA, pentru dobandirea si conservarea unui climat 

legal si sportiv corespunzator,  Federatia poate delega activitatea de organizare a competitiilor 

oficiale IDPA unuia dintre cluburile afiliate fiind astfel degrevata de alocari bugetare si operative. 

 



 

 

c.  Aceasta delegare se realizeaza printr-un contract de parteneriat incheiat pe o perioada 

determinata de maxim 3 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor. Contractul va fi 

aprobat de Biroul Federal al FRTS, numai daca se respecta urmatoarele conditii:  

 

1. Competentele generale de gestionare a ramurei sportive IDPA trebuie demonstrate Federatiei 

Romane de Tir Sportiv printr-un document de acreditare emis de catre IDPA  unuia sau mai 

multor membrii ai clubului care solicita calitatea de ORGANIZATOR. 

 

2. Clubul delegat va primi prin contract denumirea si competentele de club ORGANIZATOR 

 

3. Clubul organizator primeste  dreptul de organizare si gestiune a competitiilor inregistrate numai 

in situatia in care dispune de minim doi arbitrii certificati in conditiile prevazute in Regulamentul 

IDPA. 

 

 

4. Clubul Organizator are drept obligatie, impreuna cu Comisia FRTS IDPA, sa supervizeze 

activitatea competitionala si de pregatire a ramurei sportive IDPA, sa sa verifice respectarea 

Regulamentului IDPA  si a prezentelor Norme de catre toate cluburile afiliate FRTS. 

 

5. Certificarea arbitrilor nationali IDPA  se realizeaza de catre FEDERATIA ROMANA DE TIR SPORTIV 

in urma unui curs de specializare si pe baza promovarii examenului de absolvire. Competenta 

organizatorica a cursurilor pentru arbitrii IDPA revine Comisiei FRTS IDPA. Inscrierea si 

participarea la cursul de certificare este conditionata, suplimentar de conditiile mentionate in 

normele FRTS privind aceasta activitate,  de calitatea de membru IDPA activ si certificat ca IDPA 

Safety Officer. 

 

 

CAPITOLUL II - AVIZAREA COMPETITIILOR INREGISTRATE OFICIAL 

 

a. Competitiile sportive IDPA se pot organiza exclusiv in poligoane care permit desfasurarea in 

bune conditiuni a acestor competitii, prin indeplinirea prevederilor regulamentului IDPA si a 

legislatiei nationale in vigoare la data desfasurarii competitiei.  

b. In orice competitie IDPA primeaza siguranta participantilor, nu se va accepta organizarea unei 

competitii in care sunt identificate elemente ce poate creste gradul de risc la securitatea si/sau 

integritatea fizica a participantilor. 

c. Pentru o mai buna identificare a tipului de aviz pentru care se solicita aprobarea FRTS, acesta se 

clasifica astfel: 

 

- Nivel A. Avizul pentru organizarea competitiilor de Nivel A este acordat solicitantilor, asociatii 

sau cluburi sportive, care fac dovada ca detin sau au contract cu un spatiu de tragere care poate 

sustine desfasurarea unei competitii IDPA de categoria minim Tier Two Match ( in conditiile 

prezentate la „Match Administration Rules of IDPA’, Section M-3.2), prin asumarea de catre 



 

 

clubul solicitant a conditiilor respective. Nivelul A se adreseaza exclusiv organizatorilor, cu 

statutul de PARTENERI, pentru Etapele de Campionat National IDPA, care indeplinesc conditia 

de asociatii sau cluburi sportive afiliate FRTS si inregistrate IDPA; 

 

- Nivel B. Avizul pentru organizarea competitiilor de Nivel B este acordat solicitantilor, asociatii sau 

cluburi sportive, care fac dovada ca detin sau au contract cu un spatiu de tragere care poate 

sustine desfasurarea unei competitii IDPA de categoria Tier One Match ( asa cum este mentionat 

in „Match Administration Rules of IDPA’, Section M-3.1), prin asumarea de catre clubul solicitant 

a conditiilor respective.  Competitiile de nivel B pot fi organizate doar de asociatii sau cluburi 

sporive afiliate FRTS si inregistrate IDPA; 

 

d. Cluburile care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful c. si doresc sa sustina etape de 

Campionat National FRTS IDPA sau Cupe, meciuri de club, etc., poarta titulatura de PARTENER si 

se coordoneaza direct cu clubul ORGANIZATOR. 

e. Cu minim 60 de zile inainte de data propusa pentru o competitie, clubul PARTENER  va solicita in 

scris FEDERATIEI ROMANE DE TIR SPORTIV obtinerea avizul pentru organizarea acesteia, In cazul 

etapelor de Campionat National IDPA, pe baza consultarilor cu ORGANIZATORUL si Comisia 

FRTS IDPA. Clubul va depune la Registratura FRTS intentia de organizare in format electronic sau 

tiparit. Este obligatia cluburilor solicitante sa se asigure de faptul ca documentele au fost 

inregistrate corespunzator la FRTS. 

f. Cererile pentru organizarea de Etape de Campionat National FRTS IDPA pot fi depuse inainte de 

comunicarea Calendarului Competitional FRTS IDPA si publicarea acestuia pe site-ul FRTS. 

Pentru indeplinirea acestei conditii, clubul solicitant va contacta clubul ORGANIZATOR in vederea 

stabilirii intervalelor de timp inainte de sfarsitul Campionatului National FRTS IDPA in curs sau in 

cel mult de 30 de zile dupa sfarsitul ultimei etape de Campionat National FRTS IDPA a anului 

respectiv.  

6. Clubul PARTENER poate primi dreptul de organizare a competitiilor inregistrate oficial numai in 

situatia in care dovedeste existenta unui Match Director care indeplineste conditiile de membru 

IDPA activ si este certificat ca IDPA Safety Officer, ca dispune de minim 2 (doi)  arbitrii certificati 

si face dovada desemnarii unui oficial delegat de catre FRTS. Desemnarea  delegatului oficial al 

FRTS va fi solicitata in scris Comisiei FRTS IDPA sau Antrenorului Federal al FRTS  la depunerea 

solicitarii dreptului de organizare. Persoanele cu drept de control si certificare a rezultatelor vor fi 

prezente simultan sau alternativ in zona de desfasurare a competitiei pana la sfarsitul acesteia. 

g. Emiterea avizului de includere in etapele de Campionat National FRTS  IDPA sau de organizare a 

unor evenimente oficiale IDPA de catre cluburilor PARTENERE se face dupa urmatorul algoritm: 

 

- Depunerea solicitarii la Registratura FRTS in conditiile precizate la Capitolul II literele a) - f) in 

urma consultarilor cu clubul ORGANIZATOR 

- Cererea poate fi pentru unul sau o serie de evenimente sportive.  

- Departamentul Organizare Competitii al FRTS va comunica Comisiei FRTS IDPA continutului 

acestei solicitari. Comisia impreuna cu ORGANIZATORUL va analiza si va inainta Raportul cu 

recomandarile corespunzatoare catre Biroul Federal al FRTS. 

- Biroului Federal al FRTS va emite sau va respinge solicitarile in urma  

- concluziilor si recomandarilor continute in Raportul Comisiei sau pe baza propriilor evaluari. 



 

 

- Avizul pentru acordarea calitatii de competitie oficiala se obtine in maxim 30 de zile de la 

depunerea solicitarii la Registratura FRTS. 

 

h. Toate cheltuielile ocazionate de prezenta arbitrilor si a reprezentantului FRTS revin in sarcina 

clubului PARTENER 

i. Clubul PARTENER va luat toate masurile stipulate mai sus si este responsabil de toata activitatea 

sportiva pentru care primeste din partea Comisiei FRTS IDPA avizul de organizare. 

j. Clubul PARTENER, in termen de 5 zile de la sfarsitul competitiei sportive pentru care a primit 

avizul,  este obligat sa trimita catre ORGANIZATOR un raport de activitate privind desfasurarea 

competitiei , care sa includa toate rezultatele inregistrate, cu mentionarea numarului de 

penalitati acordate si componenta echipei organizatorice,  raport inaintat in format electronic 

sau in scris. Rezultatele centralizate in format tiparit vor purta obligatoriul semnatura 

reprezentantului clubului PARTENER si a delegatului FRTS care vor certifica corectitudinea 

datelor inscrise. 

 

B. SECTIUNEA PERSOANE FIZICE (Sportivi) 

 

Capitolul III - DREPT DE PARTICIPARE 

 

a. In competitiile inregistrate IDPA au drept de participare exclusiv sportivii legitimati la cluburile 

sportive afiliate FEDERATIEI ROMANE DE TIR SPORTIV cu taxele achitate la zi atat catre clubul 

apartinator cat si catre FRTS, care au calitatea de membru activ IDPA pe site-ul www.idpa.com . 

si clasificare IDPA valabila. 

b. Rezultatele se vor inregistra exclusiv sportivilor legitimati la cluburile afiliate FEDERATIEI 

ROMANE DE TIR SPORTIV, avand carnetul vizat pe anul in curs, si calitatea de membru activ 

IDPA. Baremele privind categoria sportiva urmeaza sa fie stabilite dupa desfasurarea primului an 

competitional , in urma propunerilor inaintate de catre Comisia FRTS IDPA, propuneri formulate 

in urma rapoartelor de activitate inaintate de cluburile partenere care au participat la 

organizarea calendarului competitional mentionat. 

c. Sportivi participanti in competitiile FRTS IDPA trebuie sa respecte in orice conditii si circumstante 

regulamentul IDPA si normele prezentate, sa utilizeze echipamente si/sau tehnici sigure si 

aprobate, sa aiba un comportament sportiv si responsabil, sa respecte intocmai indicatiile 

arbitriilor si oficialilor.  

d. In orice competitie IDPA primeaza siguranta participantilor, nu se va accepta nici o actiune care 

poate creste gradul de risc la securitatea si/sau integritatea fizica a participantilor. 

e. Sportivii participanti la competitiile IDPA sunt direct raspunzatori de rezultatul actiunilor lor, 

savarsite cu intentie sau nu. 

f. Toti sportivi, arbitrii, oficiali, spectatori, sunt obligati sa foloseasca in competitiile de IDPA 

dispozitive pentru protectia ochilor si a auzului ( ochelari si casti), in conformitate cu standardele 

international si local acceptate privind acest tip de dispozitive, pe toata desfasurarea competitiei. 

 

 

http://www.idpa.com/


 

 

C. NORME COMUNE  

 

               Capitolul IV - ORGANIZAREA CAMPIONATULUI NATIONAL 

a. In interesul promovarii sportului si incurajarea membrilor afiliati de a participa activ la miscarea 

sportiva din cadrul FRTS, Campionatul National IDPA se organizeaza in 4 etape, in poligoane care 

indeplinesc conditiile Regulamentului IDPA si a prezentelor norme, cu participarea sportivilor 

care indeplinesc conditiile prezentate la Cap. III. 

                Capitolul V - ORGANIZAREA COMPETITIILOR IDPA CU PARTICIPARE INTERNATIONALA 

 

a. Au drept de organizare FEDERATIA ROMANA DE TIR SPORTIV precum si cluburile afiliate din 

categoria PARTENERI  cu avizul FEDERATIEI ROMANE DE TIR SPORTIV in aceleasi conditii 

prevazute de aceste NORME pentru competitiile interne. Avizul pentru competitii cu participare 

internationala se acorda exclusiv PARTENERILOR clasificati cu NIVEL A. 

 

                    Capitolul VI - SANCTIUNI DISCIPLINARE 

- Aplicarea de sanctiuni disciplinare aplicate sportivilor sau cluburilor PARTENERE sunt in sarcina 

Comisiei FRTS IDPA sau a delegatilor FRTS prezenti la evenimentele sportive respective, fie 

oficiale, neoficiale, stagii de pregatire, clasificare sau antrenamente. 

- Orice masura disciplinara va adusa la cunostinta Antrenorului Federal al FRTS precum si Biroului 

de Organizare Competitii al FRTS prin Raport inaintat de catre Presedintele Comisiei. 

- Masurile ce pot fi luate de catre Comisia FRTS IDPA sunt:  

a. avertisment sau suspendarea temporara a sportivilor pe o durata determinata de timp ce nu 

poate depasi 12 luni calendaristice (in functie de gravitatea faptei comise), 

b. retragerea Avizului de organizare de catre cluburile PARTENERE care nu respecta conditiile 

impuse de Regulament sau prezentele NORME. 

- Reprezentantul FRTS delegat la competitii poate suspenda sau retrage pe loc AVIZUL de 

organizare a unei manifestari sportive oficiale ale cluburilor PARTENERE in situatia in care 

constata abateri grave de la Normele de Siguranta Generale, Regulamentul FRTS IDPA sau de la 

prezentele NORME. Reprezentantul este mandatat de catre FRTS cu autoritate suprema de 

decizie si poate lua orice masura considera necesar de aplicat pentru asigurarea legalitatii si 

sigurantei. In cazul in care a fost aplicata o masura de suspendare sau de anulare a Avizului emis 

de catre FRTS clubului PARTENER, reprezentantul FRTS va intocmi un Raport de Incident care va 

fi transmis in cel mult 48 de ore Comisiei FRTS IDPA si Antrenorului Federal.  

- Pe baza Raportului de Incident, Comisia FRTS IDPA va emite propriul raport care va fi inaintat 

Presedintelui FRTS, Vice Presedintelui FRTS,  Biroului Federal, Secretarului si Antrenorului Federal 

pentru a fi aplicate masuri suplimentare disciplinare daca abaterile sunt de natura grava si aduc 

atingere intereselor si imaginii FRTS. 

 

 



 

 

           Prezentele norme au fost votate si aprobate in sedinta Biroului Federal al FRTS din data de 

20.01.2022 si se aplica imediat structurilor afiliate care participa in cadrul competitiilor FRTS 

IDPA gazduite si aprobate de catre FEDERATIA ROMANA DE TIR SPORTIV.. 

 

Presedinte al FRTS 

LUCIA MIHALACHE 

 

 


