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                                                                                                                                 ANEXA NR.1 la H.C.L nr.93/20.12.2021 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL  

ASOCIATIEI SPORTIVE TINERETUL GURA VITIOAREI 

 

 
 

Art.1.  DENUMIREA: A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI 

 

Art.2.  FORMA JURIDICA  

              A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI se afla in subordinea Consiliului Local al Comunei 

Gura Vitioarei, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si dupa regulamente 

proprii. 

 

Art.3. SEDIUL ASOCIATIEI 

             A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI isi are sediul in com.Gura Vitioarei, sat Comuna 

Vitioarei, nr.214, judetul Prahova. 

 

Art.4. OBIECTUL DE ACTIVITATE  

  (1) Obiectul de activitate a A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI reprezinta performanta, selectia, 

pregatirea si participarea la competitii sportive locale, nationale si internationale. 

  (2) In vederea realizarii scopului, A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI isi propune urmatoarele 

obiective:  

a) asigurarea cadrului dezvoltarii continue, precum si a organizarii si functionarii performante a 

sistemului local si national de educatie fizica si sport; 

b) dezvoltarea sportului la nivel local, regional si national; 

c) asigurarea cu prioritate copiilor de varsta prescolara, elevilor, tinerilor si persoanelor in varsta a 

conditiilor pentru practicarea sportului; 

d) organizarea de activitati sportive care sa conduca la obtinerea de rezultate in competitii de orice nivel; 

e) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragare a cetatetilor la practicarea sportului; 

f) participarea la competitii sportive; 

g) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor sportive locale, zonale sau nationale. 

h) asigurarea mijloacelor necesare pentru pregatirea sprotivilor de performanta. 

i) valorificarea aptitudinilor individului intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, 

avand ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei; 

j) dezvoltarea sportului de performanta si reprezentarea comunei Gura Vitioarei, la competitii sportive; 

k) promovarea valentelor cultural-educative ale sportului si educatiei fizice, a spiritului de toleranta si 

fair-play, precum si a luptei impotriva dopajului si a violentei in sport. 

Art.5. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

 

1. Drepturile membrilor A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI, antrenorilor si sportivilor:  

 Dreptul de a folosi materialele sportive ale asociatiei. 
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 Dreptul de a veni cu idei de îmbunătăţire al programelor de activitate. 

 Dreptul de a beneficia de conditii bune de pregatire. 

 Dreptul de a participa la competitii interne si internationale. 

 Dreptul de a beneficia de un tratament egal si transparent. 

2. Obligatiile antrenorilor: 

 Sa respecte regulamentele proprii si legislatia in vigoare; 

 Sa asigure pregatirea sportivilor; 

 Sa urmareasca activitatea sportivilor in cadrul programelor de pregatire 

 Sa informeze A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI despre problemele care tin de 

comportarea sprotivilor la antrenamente si competitii; 

 Sa asigure respectarea programului de antrenament stabilit. 

 Sa promoveze in randul sportivilor un climat favorabil orientat spre performanta si realizarea 

obiectivelor asociatiei; 

 Sa incurajeze si sa promoveze tinerii sportivi; 

 Sa initieze si saorganizeze o selectie permanenta si riguroasa a sportivilor; 

  5.  Obligatiile jucatorilor: 

 Sa respecte regulamentele proprii si legislatia in vigoare; 

 Sa dea dovada de loialitate fata de A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI prin exercitarea 

atributiilor sau prin activitatile desfasurate. 

 Sa preia, sa foloseasca si sa pastreze echipamentul acordat de asociatie. 

 Sa predea echipamentul in momentul incetarii activitatii;  

 Sa nu consume substante dopante sau stupefiante interzise de lege. 

 Sa anunte antrenorul cu cel putin 30 de zile, faptul ca doreste a incheia contract cu alta 

asociatie sau club. 

 Sa aiba un comportament amabil si civilizat. 

 Sa nu adreseze insulte si denigrari la adresa A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI, a 

programelor de pregatire din cadrul sistemului, coechipierilor, colegilor, adversarilor, 

arbitrilor si publicului spectator. 

 Sa semnaleze antrenorului depistarea neregulilor ce ar putea afecta imaginea sau activitatea 

asociatiei. 

 Sa pastreze confidentialitatea datelor, care tin de partea de salarizare individuala, 

indemnizatii sau premii; 

 Sa pastreze curatenia pe terenurile de sport si in afara lor. 

 Trebuie sa faca eforturile specifice ocupatiei de jucator la nivelul standardelor existente, al 

pregatirii si posibilitatiilor personale, in scopul indeplinirii obiectivelor de instruire si de 

performanta stabilite de conducerea clubului, asumindu-si urmatoarele obligatii: 

- sa foloseasca integral si eficient timpul in cadrul procesului de pregatire, sa-si insuseasca 

si sa respecte cu strictete indicatiile antrenorului in timpul antrenamentelor si 

jocurile oficiale si sa respecte programului de antrenament, refacere, recuperare si 

jocuri stabilite de conducerea asociatiei; 

- sa participe la jocurile oficiale si amicale in functie de valoarea, pregatirea si forma lor 

sportiva; 

- sa dea dovada de concentrare si disciplina maxima pe intreaga durata a antrenamentelor 

si jocurilor la care participa; 

- sa manifeste preocupare permanenta pentru perfectionarea continua a nivelului de 

pregatire si performanta competitionala. 



                                      

                                                                                                                                                                                             TINERETUL GURA VITIOAREI             

3 

 

 

 

 

 

Art.6. NORME DE CONDUITA 

1. Normele de conduita au scopul de a asigura funcţionarea clubului în condiţiile unui climat bazat 
pe incredere si respect reciproc. 

2. Membrii asociatiei, antrenorii, sportivii si insotitorii acestora, au obligatia sa respecte 

urmatoarele norme de conduita: 

 Respectarea adversarilor, arbitrilor, coechipierilor, antrenorilor si al publicului spectator; 

 Adoptarea unui spirit de fair-play atat pe terenul de sport, cat si in afara lui; 

 Actionarea in cazul prevenirii actelor de violenta in sport; 

 Folosirea unui limbaj si al unui comportamen civilizat; 

 Abordarea unei atitudini demna si corecta, respectuoasa, dând dovada de initiativa, 

creativitate, spirit constructiv, prezenta de spirit, capacitate decizionala operativa, 

diplomatie; 

 

Art.7. RECOMPENSE 

1. Pentru rezultate deosebite in competitiile interne si internationale ale membrilor clubului, 

antrenorilor, instructorilor, sportivilor, cursantilor, cat si pentru recunoasterea contributiei unor 

specialisti sau persoane fizice sau juridice la dezvoltarea activitatii asociatiei, se pot acorda 

urmatoarele recompense: 

 Titlul de membru de onoare. 

 Distinctii. 

 Trofee. 

 Premii. 

 Subventii. 

2. Recompensele se stabilesc si sunt acordate de catre Conducerea asociatiei. 

 

Art.8.  DISPOZIȚII FINALE 

 

1. Obiectele pierdute în incinta asociatiei, in locatiile de antrenament, de către unii membrii şi găsite 

de alţii, trebuiesc predate personalului asociatiei  în vederea returnării acestora persoanelor care 
le-au pierdut. 

2. Obiectele de valoare personală ale fiecărui sportiv, cursant, insotitor, în cazul când acestea nu sunt 

predate personalului asociatiei spre păstrare, pe durata şedinţelor de antrenament sau joc, sunt în 
totalitate responsabilitatea propietarului. 

3. Folosirea telefoanelor mobile în timpul sesiunilor de antrenament sau jocuri este interzisă. 
Excepţie vor face doar membrii care sunt sub urgenţe . 

4. Nerespectarea normelor de siguranta, indicatiilor instructorilor/antrenorilor, precum si 

prevederile prezentului regulament de catre cursanti, sportivi sau insotitori, exonereaza asociatia 

de orice responsabilitate a consecintelor. 

5. Nu este permis consumul de alcool in incinta asociatiei, in preajma locatiilor unde se desfasoara 

activitatile sportive sau in deplasarile organizate de catre asociatie. 
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6. Nu este permis fumatul in incinta asociatiei si nici in locatiile unde se desfasoara activitatile 

sportive. 

7. Aruncarea resturilor de mâncare sau a băuturilor răcoritoare trebuie să fie făcută doar în locurile 

special amenajate. 

8. Persoanele vinovate de deteriorarea, distrugerea sau dispariţia echipamentelor sau materialelor 
sportive vor fi obligate să achite contravaloarea reparării sau înlocuirii acestora. 

9. Membrii, sportivii  şi antrenorii A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI vor respecta normele de 

igienă personală şi vor păstra curăţenia şi ordinea în locaţiile în care se desfăşoară activităţile 

sportive. 

10. Prezentul Regulament de organizare si functionare, va putea fi modificat sau completat prin    

hotarare a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei. 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA          

Costin-Ciprian SINCA                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                      Jr.Nicoleta-Corina CONSTANTIN 
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