REGULAMENT DE ACTIVITATE
AL COMITETELOR SI COMISIILOR
Comitetele Tehnice si Comisiile federatiei sunt structurate si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu prevederile art. 46 din Statutul federatiei si ale
prezentului regulament, aprobat de catre Comitetul Executiv.

COMITETELE TEHNICE
Art. 1 Comitetele Tehnice ale federatiei sunt numite de catre Comitetul Executiv
pentru a sprijini domeniul de activitate al urmatoarelor discipline: gimnastica
artistica masculina, gimnastica artistica feminina si gimnastica aerobica. Fiecare
comitet este format din 7 persoane (un presedinte si 6 membri), selectionati din
randul specialistilor cu experienta si competenta din respectiva disciplina.
Art. 2 Presedinte al Comitetului Tehnic este de regula Antrenorul Federal al
respectivei discipline, persoana care coordoneaza activitatea si conduce reuniunile
de lucru ale comitetelor tehnice. Fiecare comitet va desemna un vicepresedinte si
un secretar din randul celor 6 membri.
Art. 3 Comitetele Tehnice se reunesc de 4 ori pe an si de cate ori este nevoie. Ele
fac propuneri Comitetului Executiv al federatiei in legatura cu activitatea
competitionala, programa de clasificare, activitatea de pregatire a loturilor, a
arbitrilor si antrenorilor, precum si alte sarcini stabilite de catre Comitetul
Executiv. Deciziile in cadrul Comitetelor Tehnice se iau prin votul majoritatii
absolute a membrilor prezenti.
Art. 4 Membrii Comitetelor Tehnice care lipsesc la 50% din sedintele desfasurate
pe parcursul unui an vor fi inlocuiti de catre Comitetul Executiv la propunerea
presedintelui respectivului Comitet Tehnic.
Art. 5 Cheltuielile de transport si diurna legala ale membrilor pentru participarea
la sedintele Comitetelor Tehnice vor fi suportate de catre federatie.
Art. 6 Ordinea de zi a sedintelor Comitetelor Tehnice se stabileste de catre
Antrenorul Federal si se aproba de Presedintele federatiei. Problemele dezbatute in
sedintele Comitetelor Tehnice se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de
catre secretarul respectivului comitet si pastrat de catre Antrenorul Federal.
Art. 7 Propunerile Comitetelor Tehnice sunt prezentate de catre Antrenorul
Federal in prima sedinta a Comitetului Executiv spre aprobare, pe baza
materialelor pregatite impreuna cu Secretarul General al federatiei.

Art.8 La sedintele Comitetelor Tehnice participa, cand este necesar, Presedintele
sau Secretarul General al federatiei. La sedintele respective acestia pot invita spre
consultare si alti specialisti si tehnicieni din disciplina respectiva.
Art. 9 Membrii Comitetelor Tehnice, cu aprobarea Presedintelui federatiei, pot fi
delegati pe cheltuiala federatiei la activitatile de indrumare in cluburi, la loturile
olimpice sau nationale sau la competitii.

COMISIA DE COMPETITII SI CLASIFICARI
Art. 10 Comisia este formata din 6-8 membri si un presedinte numiti de Comitetul
Executiv, in functie de volumul anual al activitatii competitionale.
Art. 11 Comisia se intruneste atat inainte cat si in perioada competitiei, in vederea
pregatirii impreuna cu Antrenorii Federali a programului acestora si a materialelor
necesare. Comisia stabileste responsabilitati directe legate de buna desfasurare a
competitiei. Presedintele coordoneaza activitatea membrilor comisiei si stabileste
sarcinile acestora.
Art. 12 Prin intermediul secretariatului competitiei, Comisia va multiplica si
difuza participantiilor rezultatele concursului. O copie a acestora se va inmana
Secretarului General al federatiei, in vederea arhivarii.
Art. 13 Comisia si Antrenorul Federal inregistreaza si tin evidenta clasificarilor
sportive intr-un registrul special, structurat pe ani si categorii de clasificare.
Art. 14 Comisia stabileste necesarul medalilor si diplomelor pentru fiecare
competitie si organizeaza distribuirea acestora impreuna cu directorul de concurs
si Antrenorul Federal respectiv, in conformitate cu regulamentele de concurs in
vigoare.
Art. 15 Comisia impreuna cu Antrenorul Federal fac propuneri Comitetului
Executiv privind imbunatatirea sistemului de organizare si al competitiilor
federatiei, precum si locul desfasurarii acestora.
Art. 16 Cheltuielile privind participarea la activitatea competitionala si la
sedintele de lucru ale Comisiei sunt suportate, dupa caz, de catre federatie.

COMISIA MEDICALA, ANTIDOPING,
MASS-MEDIA SI MARKETING

Art. 17 Fiecare din cele 3 comisii sunt formate din 3 membri, din care un membru
va activa ca Presedinte. Componenta comisiilor este aprobata de catre Comitetul
Executiv al federatiei.
Art. 18 Comisiile respective sunt convocate de Presedintele federatiei pentru
consultare ori de cate ori este nevoie, pe problemele specifice domeniului
comisiei. Propunerile, concluziile rezultate din activitatea comisiei se supun dupa
caz aprobarii Comitetului Executiv.
Art.19 Comisia anti-doping isi desfasoara activitatea in conformitate cu
prevederile si instructiunile Agentiei Nationale Anti-doping.
Art.20 La sedintele comisiilor respective participa Presedintele si/sau Secretarul
General al federatiei. Pentru consultari pot fi invitati specialisti si tehnicieni in
domeniul respectiv.
Art.21 Activitatea si propunerile comisiilor respective vor fi consemnate intr-un
proces-verbal, care se pastreaza de catre Secretarul General.

