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                          Scopul omologării bazelor sportive 
 
Sistemul de omologare a bazelor sportive este creat,pentru confirmarea conformitaţii 
stabilite de normele  internaţionale,pentru organizarea si desfaşurarea competitiilor, a 
normelor sanitare si de construcţii. 

1.Cerinţe de omologare 

1.1 In conformitate cu Regulamentul FIAS(Federaţia Internatională de SAMBO) de 

Organizare si Desfaşurare a Competiţiilor,Baza Sportivă trebuie sa fie un edificiu 
Reprezentativ,incăpător,sa aibă posibilitatea să asigure toate condiţiile necesare. 
 
Clasificarea certificatelor: 

“A”(Gold)-pentru organizarea si desfaşurarea Campionatelor Mondiale,Etapelor 
Cupei Mondiale,Gran Prix-urilor-baza sportivă  să se afle in raza unei localitaţi/oras 
cu aeroport internaţional,sa aibă nu mai putin de 3.000 de locuri pentru spectatori şi 
sa corespundă cerinţelor tehnice de omologare. 
 
“B”(Silver)-pentru organizarea si desfaşurarea Campionatelor Europene,Cupelor 
Europei,Cupelor Universitare,Turnee Internaţionale  de categoria”A” si “B”-baza 
sportivă  să se afle in raza unei localitaţi/oras cu  aeroport internaţional,sa aibă nu  
mai putin de 2.000 de locuri pentru spectatori şi să corespundaă cerinţelor tehnice  
de omologare. 
  
“C”(Bronz)-pentru organizarea si desfaşurarea Campionatelor Naţionale,Cupei 
Romaniei,Open Romania-baza sportivă  să se afle in raza unei localitaţi/oras, să 
aibă nu mai putin de 500 de locuri pentru spectatori  si  să corespundă cerinţelor 
tehnice de omologare. 

1.2 Cerinţe tehnice necesare pentru buna desfaşurare a competiţiilor de SAMBO. 

-coeficientul de iluminare naturală,a sălii de concurs,sa nu fie mai putin de 1:6,iar 
Iluminatul artificial –nu mai putin de 100 lux. 

-pe timpul competiţiei temperatura in sala de concurs sa fie de la +15 pana la +25 
grade Celsius,umiditatea aerului-nu mai mică de 60%. Sistemul  de ventilaţie  să  
asigure schimbarea aerului de trei ori pe oră. 
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1.3 Suprafata de lucru sa permită amenajarea sălii conform schiţei din Anexa 4. 

1.4 In tribune trebuie să existe locuri special amenajate pentru oficiali si oaspeţi 
de onoare,cca 70 de locuri,spaţii pentru reprezentanţii presei si TV. 

1.5 La locul de desfaşurare a competiţiei sunt necesare urmatoarele incăperi: 

-camera pentru arbitri; 

-vestiare,grupuri sanitare,duşuri pentru participanţi(M+F); 

-cameră pentru masaj; 

-centru de presă cu retea Internet; 

-spaţiu pentru incalzire sportivi,cca 200 m.p. 

1.6 In spaţiile publice,este necesar să fie amenajate minim două puncte alimentare, 
pentru comercializarea de bauturi racoritoare,ceai,cafea,apa,sucuri,sandwisuri,etc. 

1.7 Sa aibă acces pentru echipajul de prim ajutor/salvare/SMURD. 
 
2.Procedura de omologare 
 
2.1 Depunerea unei cereri de omologare de către solicitant(Anexa 1).Cererea de  
omologare  se  depune  la  sediul  FRS  sau se trimite  prin  e-mail  la  adresa 
info@frsambo.ro. 
 
2.2 Analizarea cererii si a documentelor depuse de solicitant.In termen de 15 zile 
lucratoare,dupa analizarea cererii de omologare şi intocmirea devizului(transport, 
cazare,masă,diurnă etc),se anuntă solicitantului costurile aferente omologarii şi 
după primirea acceptului,se semnează un acord intre părti,care prevede data,ora  
si termenii de incepere a procedurii de omologare. 
 
2.3 Evaluarea conformitaţii bazei sportive(Anexa 2).După punerea la dispoziţie 
de  catre solicitant, a  documentaţiei  necesare omologării, se trece la efectuarea 
controlului bazei sportive.Metode de control pentru omologare: 
 
Vizual-inspecţia bazei sportive,a traseelor,tribunelor,grupurilor sanitare,incaperilor 
de serviciu etc: 
 
Tehnic-(masurarea parametrilor comuni:lumina,temperature,sunet,etc,precum şi 
indicatorilor de specialitate-acoperire podea,elemente de fixare,etc). 

mailto:info@frsambo.ro
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Analitic-evaluarea rezultatelor controalelor visual si tehnic,compararea parametrilor 
faptici  cu  indicatorii  din norme , luarea  deciziei de  eliberare  a certificatului de 
omologare,iar in caz de refuz,indicarea motivelor. 
 
Specific - intervievarea antrenorilor, profesorilor,cu privire la siguranta serviciilor 
pentru clienţi  pe timpul evenimentelor si evaluarea rezultatelor. 
 
Sociologic (bazat pe colectarea şi analiza opiniilor clientilor,prin diverse moduri:oral, 
chestionare,etc). 
 
2.4 Decizia de eliberare(refuzare) a certificatului de omologare.Decizia de eliberare  
sau refuz de eliberare a certificatului,îi revine Comisiei de Omologare si se bazează 
pe procesul verbal de omologare în urma controalelor efectuate. 
2.5 Eliberarea  certificatului de omologare conform Anexa 3.Certificatul de omologare 
a bazei sportive este de 3 categorii si are o valabilitate de 2 ani de la data omologării. 
In situaţii în care intervin schimbari la regulamentele internaţionale  de organizare şi 
desfaşurare  a competiţiilor ,acestea  pot fi  reomologate  in afara termenului  de 
valabilitate a certificatului. 
2.6 Control de inspectie a bazei sportive omologate. In termenul de valabilitate  al 
certificatului,FRS are dreptul sa efectueze controale de evaluare a calitătii serviciilor 
oferite de catre Baza sportivă omologată.În cazul depistarii unor abateri de la Normele 
de  omologare , se  va  consemna in registrul  de inspecţii  si  se  va  notifica in scris  
conducerea Bazei sportive. 
 

3.Bazele sportive omologate au dreptul: 

    -să utilizeze certificatul pentru publicitate,materiale informative,promoţionale; 
    -să marcheze pe documentele sale,bilete,chitanţe  informaţia de omologare; 
    -să desfaşoare diverse campanii comune de PR şi de cercetare de piată; 
    -să efectueze monitorizarea si analiza dinamică a calitaţii si cantitaţii serviciilor 
     prestate. 
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       Preşedintelui Federaţiei Române de SAMBO 
      Domnului Viorel GÂSCA 
 

                                                                C E R E R E 

                                                          de omologare a bazei sportive 

             ____________________________________________________________________-                                                                                 
(numele solicitantului) 

Adresa juridica______________________________________________________________ 

Punctul de lucru_____________________________________________________________ 

Telefon_________________________Fax__________________E-mail_________________ 

Contul,Banca________________________________________________________________ 

CUI___________________________________ 

Reprezentata_______________________________________________________________ 
                                                                    (nume,prenume) 

                Solicită intocmirea devizului de lucrări necesare omologarii bazei sportive 
 
  (tipul obiectivului,denumirea,descrierea(a se depune planurile de arhitectură,din care să 
                reiasă suprafeţele sportive,comune,locuri spectatori,grupuri sanitare) 
 
    
       In cazul primirii acordului pentru devizul de lucrări,Solicitantul are obligatia să achite 
50%  din valoarea  devizului,iar restul-la incheierea procesului verbal de omologare. 
 
Responsabil________________________________________ 
                                                             (Nume,Prenume,tel,e-mail) 
 
 
 
Director_______________________                             _________________________ 
                         Nume,Prenume            Semnatura 
 
         L.S.                 



                                                                                                                                                                                            Anexa 2 
                                                                         DESCRIEREA OBIECTIVULUI 

                                                                          1.INFORMATII GENERALE 
 

1.Denumirea completa a obiectivului: 
___________________________________________________________________________________________ 
2.Denumirea prescurtata a obiectivului: 
___________________________________________________________________________________________ 
3.Adresa: 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                          (codul postal,judetul,orasul,localitatea,comuna,strada,nr.) 
4.Tipul obiectivului: 
___________________________________________________________________________________________ 
5.Sporturi cultivate,discipline separate: 
___________________________________________________________________________________________ 
6.Pagina web: 
___________________________________________________________________________________________ 

          2.DESCRIEREA 

Suprafata  totala_____________ M  2                                                                 Volumul total____________M  3 

 Nr. 
 
 

     Suprafete principale,felul  
     pardoselei,dotare tehnica 

            Dimensiuni, M 
                 (Lxlxh) 

     Suprafata, M2         Volumul, M3 

   1                              2                       3                  4                    5 
     
     
     
     

                                                      Total:   
 

 3.DATE DESPRE ACTIVITATI 

  
    Denumirea activitatii 

de nivel international      de nivel national       de nivel regional 
Ramura 
sportiva 

Cantitatea Ramura 
sportiva 

Cantitatea Ramura 
sportiva 

Cantitatea 

     Cate competitii s-au 
organizat in anul precedent 

      

 

                                                                          4.DATE DE CONTACT 

                   Nume,Prenume               Telefon                Fax             e-mail 
Denumirea obiectivului:    

Responsabil:    

 

__________________ 
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