
Actualizat 16.11.2022 de Comisia de Competiții, Hărți 

Aprobat de C.D. al F.R.O. în ........................ 

 

REGULAMENTUL DE CLASIFICARE SPORTIVĂ 

 

1. CATEGORIILE DE CLASIFICARE  

1.1   Categoriile de clasificare sportiva se acorda, pe categorii de vârsta, după cum 

urmează:  

– categoria a III-a: de la MF 12, MF 14, MF 16, MF 18, MF 20, MF 21;   

– categoria a II-a : de la MF12, 14, MF 16, MF 18, MF 20, MF 21;   

– categoria I-a : la MF16, MF18, MF20, MF21.  

1.2   Criterii de acordare a categoriilor de clasificare. 

Categoriile de clasificare se acorda pe baza rezultatelor obţinute pe parcursul unui 

an, la etapele individuale ale concursurilor de orientare in alergare, orientare MTB sau 

orientare pe schiuri, de zi sau de noapte, sprint, medie distanta, lunga distanta sau 

semimarathon, după cum urmează:   

a) pentru categoria a III-a:  

– clasarea de cel puţin 5 ori, in limita a 200 % din timpul câştigătorului (300% 

pentru MF 12),  la concursuri judeţene, interjudeţene sau naţionale, din care 

cel puţin doua trebuie sa fie concursuri de tip Campionat Naţional;  

b) pentru categoria a II-a :  

– clasarea de cel puţin 5 ori, in limita a 150 % din timpul câştigătorului, la 

concursuri judeţene, interjudeţene sau naţionale, din care cel puţin 3 trebuie 

sa fie de tip Campionat Naţional;  

c) pentru categoria I-a :  

– clasarea de cel puţin 5 ori, in limita a 120 % din timpul câştigătorului, la  ECS 

– uri sau la FCN, din care cel puţin doua trebuie sa fie FCN sau să obțină 

minim o medalie la FCN. 

1.3  Acordarea categoriilor de clasificare, precum si evidenta sportivilor care le-au 

obţinut, se realizează de către FROla propunerea cluburilor sportive. Propunerile vor 

fi însoţite de un referat referat cu informații sintetice privind îndeplinirea concreta a 

criteriilor de clasificare la concursurile la care au participat sportivii respectivi.  

1.4   Categoria de clasificare se acordă anual, după încheierea sezonului, și se menține 

evidența categoriilor acordate în arhiva Federației. Acestea se aprobă în Consiliul 

Director. 

1.5  Odata obținută categoria, aceasta rămâne permanentă. Categoria poate fi înlocuită 

doar cu altă categorie superioară sau cu un titlu. 

1.5 Acordarea categoriei se poate face pe baza rezultatelor obtinute în cel mai bun an 

competitional pe baza criteriilor din regulamentul activanului respectiv, iar adeverinta 

poate fi emisa de: Secretarul General, Presedinte sau Instructor. 

2. TITLURILE SPORTIVE  



2.1 Pentru rezultatele deosebite obţinute in competiţiile internaţionale oficiale, la 

propunerea FRO, Ministerul Sportului acorda sportivilor următoarele titluri sportive:  

– Maestru al Sportului;   

– Maestru Emerit al Sportului;   

– Antrenor Emerit.  

  

2.2 Criterii de acordare a titlurilor sportive  

 2.2.1 Maestru al sportului, conform art. 5 din Ordinul M.T.S. nr. 1072/2016, se acordă 

sportivilor care au obţinut în competiţii naţionale sau internaţionale oficiale 

performanţele reglementate de regulamentele de clasificare sportivă ale F.R. Orientare: 

se acorda sportivilor care au cel puţin un titlu de campion naţional la o probă individuală 

şi îndeplinesc unul din criteriile de mai jos, sau îndeplinesc parţial mai multe criterii în 

ponderi care însumate îndeplinesc 100%: 

 

Criterii pentru acordarea titlului de Maestru al Sportului: 

 

 Competiţia Criterii 

(probe 

individuale) 

Echivalări 

A Campionate 

Naţionale de 

Seniori  

8 locuri I 2 locuri I = 4 locuri II Camp. Ind. sau 

Camp.Ind.  6 locuri III Camp. Ind. sau 

                   4 locuri I Camp. Echipe sau 

                   6 locuri I Camp. Ştafetă 

B 

 

Campionate  

Mondiale de 

Seniori 

1 loc II – 6 1 loc II-6 = 2 locuri IV- 6 Camp. Ştafetă 

Camp. Ind.  

1 loc 7-12 + 

1 loc 7-18 

1 loc 7-18 = 2 locuri 7-10 Camp. Mondial 

Ştafetă  

C Campionate 

Europene 

Seniori / Cupa 

Mondială - 

clasament final 

1 loc I-VI 1 loc I-VI = 2 locuri III-VI Camp. Ştafetă 

Camp 

1 loc 6-10 + 

1 loc 6-15 

1 loc 6-15 = 2 locuri 6-10 Camp. Ştafetă 

 

D Campionate 

internaționale 

Departamentale  

(Militare, 

Universitare, ale 

Poliţiei) 

2 locuri I-III 1 loc I-III = 2 locuri I-III Camp. Ştafetă 

2 locuri IV-6 + 

2 locuri IV-10 

1 loc IV-10 = 2 locuri I – 6 Camp. Ştafetă 

 

E Campionate 

Balcanice / 

SEEOC - Seniori 

5 locuri I 1 loc I         = 2 locuri I Camp. Ştafetă 

F 1 loc I-III 1 loc I-III    =  2 locuri I-III Camp. Ştafetă 



Campionate 

Mondiale 

de Tineret 

(pondere 50%) 

1 loc IV-6 + 

1 loc IV-10 

1 loc IV-10 = 2 locuri IV-6 Camp. Ştafetă  

 

 

2.2.2 Maestru Emerit al Sportului  

Se acordă sportivilor care au participat la competiţiile internaţionale oficiale si au 

realizat unul din următoarele rezultate: 

– locul I la campionatele mondiale; 

– 2 locuri II-III la campionatele mondiale; 

– 1 loc I la campionatele europene şi 1 loc II-III la campionatele mondiale; 

– 1 loc I şi 1 loc II la campionatele europene; 

– 3 locuri II-III la campionatele europene. 

2.2.3. Antrenor Emerit  

Se acorda antrenorilor care au selecţionat, pregătit si promovat in loturile reprezentative 

sau au pregătit direct in cadrul acestor loturi, sportivi care au obţinut următoarele 

rezultate sau combinaţii echivalente: 

– 3 locuri I-III la campionatele mondiale; 

– 4 locuri I-III la campionatele europene de seniori. 

 

2.2.4. Titlul de "Antrenor emerit" poate fi acordat, prin excepţie, după pensionare, la 

propunerea federaţiei de specialitate, antrenorilor care au desfăşurat o îndelungată 

activitate practică în specialitate, au promovat în eşaloanele superioare de performanţă 

sportivi cu rezultate de excepţie pe plan internaţional (jocuri olimpice, paralimpice, 

campionate mondiale, campionate europene) şi/sau au contribuit la promovarea pe plan 

naţional a ramurii de sposport. 

 

2.3. Propunerea FRO pentru acordarea titlurilor sportive se aprobă de către 

Consiliul Director, și se înaintează Ministerului Sportului, in urma primirii de la 

cluburile sportive a unui referat cu informații sintetice privind îndeplinirea concreta a 

criteriilor de acordare a titlurilor sportive.  

 

 

Prezentul regulament a fost discutat și aprobat în şedinţa Comisiei de Competiții, 

Hărți în data de 16.11.2022 şi este aprobat in sedinta Consiliul Director din data 

...................................... 

 

 

 

Comisia de Competiții, Hărții a Federației Române de Orientare, 

 


