Nota privind completarea si modificarea ROAR
I. Propunem completarea si modificarea ROAR ……..motivare Dr Alin Popescu,
astfel :
1. Prevedere actuala :
24.1. Clubul organizator este obligat să asigure pentru disputarea unui joc oficial sau amical
următoarele:
d) o autosanitară dotată cu echipament de resuscitare, inclusiv personal autorizat pentru
deservirea acestuia (medic sau asistent medical).

Propunere de modificare :
24.1. Clubul organizator este obligat să asigure pentru disputarea unui joc oficial sau amical
următoarele:
d) o autosanitară dotată cu echipament de resuscitare, inclusiv personal autorizat pentru
deservirea acestuia, obligatoriu cu medic.

2. Prevedere actuala :
27.6. Arbitrii jocurilor sunt obligaţi să nu înceapă jocul în cazul în care ambulanţa nu este prezentă la
teren în maximum 15 minute de la ora oficială la care este programat jocul sau nu este cea prevăzută
conform art. 24.1.d). În această situaţie, după ce a constatat lipsa ambulanţei sau tipul de ambulanţă
stabilit la art. 24.1.d) şi a expirat termenul de 15 minute de la ora oficială, arbitrul va mai aştepta încă
3 minute pentru sosirea ambulanţei. La expirarea acestui timp, arbitrul va fluiera sfârşitul jocului,
urmând ca echipa organizatoare să suporte sancţiunile prevăzute de ROAR.

Propunere de modificare :
27.6. Arbitrii jocurilor sunt obligaţi să nu înceapă jocul în cazul în care ambulanţa nu este prezentă la
teren în maximum 15 minute de la ora oficială la care este programat jocul sau nu este cea prevăzută
conform art. 24.1.d). În această situaţie, după ce a constatat lipsa ambulanţei, a tipului de
ambulanţă, sau a medicului, stabilit la art. 24.1.d) şi a expirat termenul de 15 minute de la ora
oficială, arbitrul va mai aştepta încă 3 minute pentru sosirea ambulanţei conform prevederilor
art.24.1.d. La expirarea acestui timp, arbitrul va fluiera sfârşitul jocului, urmând ca echipa
organizatoare să suporte sancţiunile prevăzute de ROAR.

3. Prevedere actuala :
27.8. În caz de accidentări grave care necesită deplasarea autosanitarei şi a medicului la o unitate
sanitară, asistenţa medicală va fi asigurată de medicul echipei gazdă sau cel al echipei vizitatoare. În
această situaţie, echipa organizatoare are obligaţia de a asigura prezenţa la teren a unui autoturism
care să poată transporta un alt jucător accidentat la o unitate sanitară cât timp ambulanţa de serviciu
nu este prezentă.

Propunere de modificare :
27.8. În caz de accidentări grave care necesită deplasarea autosanitarei şi a medicului la o unitate
sanitară, jocul se intrerupe si se va astepta o alta ambulanta pana la reluarea partidei, maxim 30
minute, in caz contrar echipa gazda va pierde partida cu 5-0.

II.Pentru punerea de acord a RSTJR cu ROAR se prevede completarea
Art 15.5, astfel :
Prevedere actuala :
15.5. Jucătorii se împart, în funcţie de vârstă, în următoarele categorii:
a) seniori în vârstă de peste 20 ani;
b) juniori în vârstă de 14-18 ani, împliniţi (U20, U19, U18, U17 şi U16);
c) copii în vârstă de 7-13 ani împliniţi (U14, U12 şi U10).

Propunere de modificare :
15.5. Jucătorii se împart, în funcţie de vârstă, în următoarele categorii:
a) seniori în vârstă de peste 20 ani;
b) juniori în vârstă de 14-18 ani, împliniţi (U20, U19, U18, U17 şi U16);
c) copii în vârstă de 5-13 ani împliniţi (U14, U12, U10, U 8 si U 6).

Fata de cele mai sus, propunem Biroului Federal analiza si aprobarea
modificarilor si completarilor ROAR.
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