
ANEXA 2 

La hotararea adunarii generale extraordinare cu nr 08 din 10/01/2014 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 
 
  Reguli pentru sportivii inscrisi in cadrul clubului – atat la 
antrenamente cat si  pentru deplasarea in competitii, campusuri, 
cantonamente sportive nationale si internationale. 
 
Reguli generale 
 

a) Sportivilor le este interzis accesul in sala de sport fara antrenori; 
b) Antrenorii au responsabilitate  doar in orele de antrenament – regula 

valabila doar pe parcursul antranamentelor din Bucuresti 
c) Sportivii trebuie sa respecte  programul de antrenamente, competitie si 

odihna impus de antrenorii insotitori; 
d) Sportivii se vor prezenta la antrenamente in tinuta adecvata si ingrijita; 
e) Sportivii se vor prezenta in competitii doar in echipamentul de joc al 

clubului; 
f) Sportivilor le este interzisa catararea pe scara fixa, franghii, lazi de 

gimnastica sau alte obiecte, fara asistenta sau acordul antrenorului 
coordonator; 

In deplasari este interzis: 

a) parasirea locului ( scaun, bancheta, etc) din mijlocul de transport ales; 
b) sprijinirea pe pervazul ferestrelor, escaladarea balcoanelor, 

acoperisurilor, teraselor, streasinilor sau a altor obiecte montate pe 
respectivul imobil; 

c) parasirea spatiilor de cazare fara acordul antrenorului insotitor; 
d) parasirea spatiilor de casaa si masa  fara acordul antrenorului insotitor; 
e) folosirea focului in apropierea surselor de gaz; 
f) indepartarea de grup fara acordul antrenorului insotitor; 

Parintii au obligatia intruirii sportivilor minori cu privire la: 

a) conduita; 
b) discutii cu persoane necunoscute; 
c) consumul de acohool, droguri sau alte substante interzise; 
d) traversarea strazilor – reguli ale pietonilor; 
e) reguli privind siguranta in mijloacele de transport; 
f) aparatura casnica din incinta spatiilor de cazare si de pericolele la care se 

expun prin folosirea neadecvata a surselor de gaz, apa, electricitate, canalizare, 
obiecte contondente, etc; 

g) pericolele privind caderea de la inaltime prin sprijinirea pe pervazul 
ferestrelor, escaladarea balcoanelor sau a altor obiecte montate pe respectivul 
imobil; 

Parintii sunt obligati sa anunte antrenorii insotitori cu privire la anumite particularitati 
ale sportivului legate de alergii, medicamente si alimente ce nu trebuie administrate. 

Sportivii vor cere acordul antrenorilor insotitori pentru toate actiunile care sunt 
necuprinse in acest ROI, actiuni care le pot periclita siguranta si viata.  


