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Regulamentul de organizare si functionare al (C.C.A.)
“COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR”
Art. 1. Colegiul Central al Antrenorilor este un organ tehnic al cadrelor de specialitate, constituit
din antrenori, medici, profesori de educatie fizica si din alte domeni cooperante, care activeaza
in vederea hotarârilor Biroului Federal al Federatiei Romane de Triatlon, cu privire la
organizarea activitatii antrenorilor, formarea, promovarea si perfectionarea lor profesionala.
Art.2. C.C.A. este votat de catre Biroul Federal, din rândul antrenorilor cu practica indelungata
si rezultate evidente pe parcursul desfasurarii activitatii acestora, dar si din rândul cadrelor mai
tinere, cu dorinta de afirmare dovedita. Are un mandat de 4 ani.
Art.3. C.C.A. are urmatoarea structura;
• 1 presedinte
• 2 vicepresedinti.
Art.4. C.C.A se intruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru realizarea in conditii
optime a atributiilor prevazute.
Hotararile se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.
Art.5. Responsabilitatile individuale ale membrilor vor fi stabilite in prima sedinta de lucru de
catre Presedinte, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina la inceputul
anului competitional, in caz ca se impune ca necesar.
Art.6. Convocarea membrilor la sedintele de lucru se face cu 10 zile inainte de data fixata, de
catre Presedinte.
Art.7. Neprezentarea membrilor fara un temei obiectiv, la doua sedinte consecutive dintre
sedintele fixate si anuntate, se soldeaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pe un
interval de cel putin 2 ani calendaristici in nici una dintre comisiile Federatiei Romane de
Triatlon. Colegiul Central al Antrenorilor, are dreptul de a completa locurile vacante, supunând
propunerea spre ratificare Biroului Federal.
Art.8. Membrii componenti ai C.C.A. se supun Regulamentului Disciplinar al FRTRI.
Art.9. Punerea in discutie a unuia sau a mai multor membri C.C.A. pe motiv de incompatibilitate
cu calitatea detinuta (incompetenta profesionala), lipsa de loialitate dovedita fata de FRTRI,
urmarirea stricta a unor avantaje materiale , uzând de apartenenta la organismul respectiv, face
obiectul aceluiasi Regulament Disciplinar al Federatiei Romane de Triatlon si Hotaririlor
Comisiei de Disciplina a FRTRI daca este cazul.
Art. 10. Activitatea curenta a Colegiului Central al Antrenorilor se face pe baza unui plan de
munca, având tematica izvorita din ‘’strategia’’ pe termen scurt si mediu a FRTRI, intocmita in
baza strategiilor pe termene elaborate de catre Biroul Federal in acest sens, precum si din
realitatile si necesitatile de moment ale activitatii triatlonului si ramurile conexe multisport.
Acest plan va fi stabilit in plen si aprobat de catre Biroul Federal al FRTRI.
Art.11. Orice intrunire in cadrul Colegiului Central al Antrenorilor se poate desfasura si
delibereaza legal numai in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor sai.
Art.12. Orice intrunire trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca
sau impusa de urgenta momentului. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor, odata cu
anuntarea datei, respectiv cu 10 zile inainte de termenul stabilit.
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Art.13. Orice intrunire de lucru se desfasoara pe baza unei ordini de zi, care cuprinde;
o Apelul celor convocati,
o Constatarea legalitatii intrunirii,
o Citirea recomandarilor sau hotarârilor, consemnarea in procesul verbal al precedentei

sedinte si aprecierea modului in care au fost indeplinite – consemnate in scris,
o Abordarea tematicii propuse,
o Discutii, propuneri,
o Concluzii,
o Hotarâri statutare adoptate ale ColegiulCentral al Antrenorilor.

Art.14. Toate intrunirile se consemneaza in Registrul de Procese Verbale.
Art.15. Colegiul Central al Antrenorilor are ca scop:
- in principal: organizarea, conducerea şi controlul activităţii în domeniul triatlonului si ramurile
conexe multisport de performanta precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie,
pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi
obţinerea unor rezultate competitive pe plan intern şi internaţional. De asemenea, susţine,
promovează şi sprijină sportul amator şi cel de masă.
- sa actioneze pentru organizarea activitatii antrenorilor, propunând numirea diferitelor loturi
nationale ce se constituie, pe actiuni; sa propuna antrenorii pentru recompense si sanctiuni,
aparându-le interesele si sprijinindu-le activitatea.
- sa contribuie permanent la formarea si perfectionarea antrenorilor, la informarea si
documentarea lor, inclusiv prin cursuri si colocvii de specialitate.
- sa indrume activitatea loturilor reprezentative, asigurând orientarea metodica de conceptie, in
baza unei strategii globale de perspectiva.
Art.16. Colegiul Central al Antrenorilor are urmatoarele atributii ;
- propune catre Biroul Federal planul competitional intern si extern pentru sportul de
performanta;
-propune catre Biroul Federal perioadele de cantonament si locatia desfasurarii
cantonamentelor;
- propune Biroului Federal programe de dezvoltare pentru diferite categorii de varsta;
- propune proiecte de popularizare a triatlonului in randul copiilor si adultilor, îndrumă,
controlează şi sprijină din punct de vedere metodic, tehnic, organizatoric şi material secţiile de
triatlon şi asociaţiile judeţene de specialitate;
- ajuta la imbunatatirea selectiei / normelor de control; alcătuieşte loturile naţionale de
seniori, juniori şi cadeţi care reprezintă federaţia în competiţiile internaţionale şi organizează
pregătirea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate;
- acţionează împotriva practicii de folosire a substanţelor şi metodelor interzise în sport, în
conformitate cu reglementările interne şi internaţionale;
- se preocupă de atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice, medicinii sportive în
obiectivizarea, pregătirea si dezvoltarea sportivilor;
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- difuzeaza si in rândul celorlalti antrenori si instructori concluziile rezultate din analizele
efectuate in urma participarii la simpozioane, seminarii sau a participarii la competitii de
anvergura;
- convoaca la sedinte de informare pe toti antrenorii ce activeaza in cluburile afiliate FRTRI,
de preferinta cu ocazia intrunirii Adunarii Generale a FRTRI.
Art.17. Reactualizeaza criteriile de selectie pe nivelurile de vârsta, sex si categorii.
Art.18. Reactualizeaza probele si normele de control, adaptându-le la nivelul cerintelor de
participare competitionala - european, mondial, testând capacitatea motrica generala, specifica
si psihologica.
Art.19. Asigura documentatia privind substantele interzise a fi folosite la nivelul tuturor
loturilor nationale dar si la nivel de cluburi, urmarind si propunând realizarea de controale
periodice inaintea competitiilor majore.
Art.20. Colegiul Central al Antrenorilor anticipeaza cele mai realiste si concrete solutii in
privinta alegerii diferitelor locuri de pregatire din tara.
Art. 21. Colegiul Central al Antrenorilor organizeaza impreuna cu Antrenorul Federal actiuni
demonstrative cu mass-media dar si de selectie pentru sportivi de performanta.
Art. 22. Prezinta propunerile de indeplinire a baremurilor.
Art. 23. Controleaza impreuna cu Antrenorul Federal munca de pregatire a sportivilor
nominalizati in loturile nationale (reprezentative).
Art. 24. Hotarârile Colegiului Central al Antrenorilor se aduc la cunostinta Biroului Federal si se
comunica in termen de cel mult 48 ore de la data ratificarii.
Art. 25. Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Central al Antrenorilor,
devine obligatoriu pentru toti antrenorii si instructorii de Triatlon din Romania .
Art. 26. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sanctionarea conform
Regulamentului Disciplinar al Federatiei Romane de Triatlon.
Art. 27. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de
Biroul Federal al Federatiei Romane de Triatlon.
Art. 28. Prezentul regulament a fost aprobat in Biroul Federal in data de 13.05.2016 si intra in
vigoare incepand cu aceasta data.
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