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REGULAMENT INTERN
INTRODUCERE
Prezentul Regulament este emis în aplicarea prevederilor Legii învăţământului nr.
48/1955, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului
României pt. aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice
şi sportului nr. 69/2000 şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive
şcolare, Ordinul 5035/14.11.2001.
Cluburile sportive şcolare sunt unităţi de învăţământ care au drept scop selecţionarea,
pregătirea şi participarea în competiţii a elevilor în vederea obţinerii performanţelor sportive
potrivit specificului ramurilor de sport, cât şi promovarea acestora spre înalta performanţă.
Cluburile sportive şcolare participă la competiţiile oficiale şi de verificare internaţionale şi
naţionale, cuprinse în Calendarul sportiv anual propriu, în cel al M.Ed.C.T. şi al federaţiilor
sportive naţionale şi internaţionale.
Pentru a putea participa la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, cluburile sportive se
afiliază la federaţiile sportive naţionale.
Ordinea în L.T.T.L.C.S.Ş. Orşova este stabilită de Regulamentul intern, întocmit în
conformitate cu Ordinul 5035/2001, Legea învăţământului şi Statutul personalului didactic.
Având în vedere structura organizatorică a clubului nostru, pe lângă Liceul teoretic
„Traian Lalescu”, cu clase sportive şi grupe de club sportiv, cât şi faptul că activitatea noastră se
desfăşoară în/la Baza Nautică de kaiac-canoe, prezentul Regulament intern îşi propune realizarea
următoarelor obiective:
- respectarea legislaţiei în vigoare la data adoptării prezentului Regulament;
- stabilirea şi respectarea regimului zilnic de desfăşurare a activităţilor elevilor-sportivi
şi cadrelor didactice din secţie;
- asigurarea ordinei şi disciplinei la cursurile şcolare, cât şi la antrenamentele sportive;
- realizarea obiectivelor sportive şi şcolare stabilite de cadrele tehnice;
- asigurarea condiţiilor de trai, de pregătire sportivă şi şcolară a elevilor-sportivi.

- 2DISPOZIŢII GENERALE
Orarul zilnic al secţiei este stabilit de Consiliul catedrei de kaiac-canoe şi este următorul:
7.0
– Deşteptarea;
7.30 – 9.00 - A1(Antrenamentul de dimineaţă – lecţie practică de k-c);
9.00 – 9.30 - Micul dejun şi program administrativ în camere;
10.00 – 14.00 - Cursuri şcolare;
14.00 - 14.30 - Prânzul;
14.30 - 15.30 - Odihnă;
15.30 - 19.00 - A2(Antrenamentul de după amiază – lecţie practică de k-c);
19.00 - 19.30 - Refacere şi igienă corporală obligatorie;
19.30 - 20.00 - Cina
20.00 – 22.00 - Pregătire şcolară, meditaţii;
22.30
- Stingerea.
În funcţie de obiectivele sportive şi şcolare acest orar poate suferi modificări.

CAP. I. ELEVII-SPORTIVI
DREPTURILE ELEVILOR-SPORTIVI
- să frecventeze cursurile şcolare şi antrenamentele sportive, să se pregătească la toate
disciplinele de studiu, inclusiv k-c, dar şi la antrenamentele specifice sportive;
- să utilizeze materialele didactice din cadrul liceului, materialele sportive specifice
procesului de antrenament la k-c şi folosească calculatoarele din dotarea Bazei Nautice
de k-c;
- să-şi exprime opiniile în termeni civilizaţi;
- să primească subvenţii pt. masă şi cazare, să primească recompense
financiare(premieri) pt. rezultatele sportive obţinute(locurile I-III la competiţii)
conform legislaţiei în vigoare;
- să beneficieze de alocaţie până la terminarea studiilor şcolare;
- să beneficieze de efectele Ordinul 3697/12.05.2000, privind scutirea de frecvenţă
şcolară pe perioadele de pregătire pt. competiţiile oficiale şi/sau de verificare
prevăzute în Calendarul competiţional anual al secţiei;
- să beneficieze de toate drepturile prevăzute în HG 1447/2007, in funcţie de fondurile
bugetare şi extrabugetare existente;
- să beneficieze de manuale şcolare gratuite în clasele IX-X;
- să beneficieze de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită;
- elevii-sportivi sunt organizaţi în clase cu profil de sporturi nautice;
- înscrierile la L.T.T.L.C.S.Ş. K-c, se va efectua pe baza cererii semnate de părinte sau
tutorele legal, elev-sportiv şi aprobată de conducerea clubului;
- elevii-sportivi legitimaţi vor semna odată cu părintele sau tutorele legal şi cu
antrenorul(profesorul) şi aprobat de conducerea clubului, anexa 5 din Regulament,
privind transferul la terminarea junioratului;
- transferul elevilor-sportivi la alte unităţi sportive se va efectua în conformitate cu
cerinţele şi obiectivele secţiei;
- să beneficieze de transport gratuit, conf. legislaţiei în vigoare;
- să folosească în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la dispoziţia lor;

-3 - să participe la acţiuni de pregătire sportivă(tabere, semicantonamente şi
cantonamente);
- să participe la acţiuni cu caracter turistic, cultural sau educativ;
- să primească alimentaţie de efort pt. activitatea sportivă, în conformitate cu legislaţia;
- să beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, acordate de M.Ed.C.T.;
- să fie selecţionaţi în loturile naţionale;
Elevii-sportivi beneficiază de toate drepturile prevăzute prevăzute în Regulamentul de
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi al cluburilor sportive şcolare.
OBLIGAŢIILE ELEVILOR-SPORTIVI
- să dovedească devotament pt. culorile clubului;
- să ţină la demnitatea de elev-sportiv;
- să frecventeze cu regularitate lecţiile de antrenament şi să se pregătească temeinic pt. a
obţine performanţe cât mai mari;
- să reprezinte cu cinste clubul sportiv în competiţii internaţionale şi interne;
- să poarte însemnele clubului;
- să se comporte civilizat şi să respecte normele eticii sportive;
- să păstreze şi să utilizeze cu grijă materialele şi echipamentul sportiv încredinţat;
- să dea dovadă de fair-play;
- să fie corect, disciplinat în relaţiile cu colegii, cu profesorii şi personalul clubului, la
antrenamente, la competiţii şi în societate;
- să aibă un comportament civilizat faţă de oficialii competiţiilor;
- să cunoască regulamentele federaţiei de k-c şi ale competiţiilor la care iau parte;
- să cunoască şi să respecte regulile şi normele pt. securitatea/protecţia muncii(S.P.M.)
şi cele de pază şi stingerea incendiilor(P.S.I.);
- să respecte programul zilnic;
- să efectueze examenul medical periodic;
- să se asigure împotriva accidentelor;
- să respecte cu stricteţe normele igienico-sanitare;
- să respecte normele de circulaţie pe apă;
- să protejeze mediul înconjurător, apă sau uscat;
- să menţină ordinea şi curăţenia în camere, în bază şi la şcoală;
- să folosească inventarul din dotare cu maximă atenţie;
- să respecte normele de conduită în cadrul bazei nautice;
- să folosească timpul liber eficient pt. refacere şi pt. însuşirea sau perfecţionarea unor
cunoştinţe specifice activităţii şi vârstei;
- să folosească echipamentele electronice şi de informatizare cu mare atenţie şi în
conformitate cu normele legale;
- să nu părăsească baza sau locul de cantonament şi/sau competiţie fără aprobarea
profesorului de serviciu sau a profesorului însoţitor;
- să reprezinte cu cinste culorile României şi ale Orşovei în confruntările internaţionale;
- să respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul;
- să respecte politica sportivă a clubului;
- să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;
- să cunoască şi să respecte orarul şcolar;
- să efectueze sarcinile indicate de profesorul de la cursurile şcolare;
- să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor pt. consemnarea
notelor şi părinţilor pt. luare la cunoştinţă;

-

- 4 să utilizeze în mod corect materialele didactice din cabinete, laboratoare în conf. Cu
normele P.M. şi P.S.I.;
să anunţe părinţi orice fel de anunţ emis de conducerea clubului sau a şcolii unde
învaţă;
să informeze exact, obiectiv şi nedenaturat, părinţii despre eventualele nereguli de
încadrare în Regulamentul clubului;
SĂ MENŢINĂ CU ORICE FEL DE EFORT, POZIŢIA FRUNTAŞĂ PE CARE
SE AFLĂ CLUBUL DE PESTE 25 DE ANI.

ELEVILOR-SPORTIVI LE ESTE INTERZIS :
- să distrugă documentele şcolare: cataloage, carnete de elev, foi matricole,etc.;
- să deterioreze sau să distrugă materialele didactice şi sportive;
- să aducă şi să difuzeze în şcoli sau în bază, materiale care prin conţinutul lor atentează
la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi
intoleranţa;
- să organizeze şi/sau să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea
activităţii sportive şi de învăţământ;
- să deţină şi să consume în bază, la şcoală sau în afara acestora, droguri, băuturi
alcoolice şi ţigări, sau să participe la jocuri de noroc;
- să introducă în bază sau în şcoli orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum
muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi
psihică a colectivului de elevi şi a personalului didactic şi administrativ;
- să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
- să utilizeze telefoane mobile sau orice alt aparat electronic în timpul cursurilor şcolare
şi antrenamentelor sportive, a examenelor şcolare, a concursurilor sportive(confiscarea
acestor obiecte va fi inerentă, iar restituirea lor se va efectua numai prin intermediul
părinţilor);
- să lanseze anunţuri false cu privire la: plecarea spre domiciliu, amplasarea unor
materiale explozive, etc.;
- să aducă jigniri şi să se manifeste agresiv în limbaj şi comportament faţă de colegi şi
faţă de personalul didactic şi administrativ din bază sau şcoli;
- se interzice consumul de alimente sau chewingum în timpul orelor de curs sau la
antrenamentele sportive;
- este interzisă părăsirea cursurilor şcolare sau a antrenamentelor;
- este interzisă filmarea unor activităţi sau evenimente din şcoală sau din bază, care pot
aduce atingere intereselor clubului sau şcolii;
- se interzice categoric elevilor-sportivi intrarea în discuţii neprincipiale cu profesorii de
şcoală sau de la bază;
- să aibă relaţii nepotrivite, de orice fel de natură, cu colegii de diferite sexe;
- să aibă comportament dictatorial sau dispreţuitor faţă de colegii mai mici sau nou
veniţi în bază;
- se interzice folosirea aparatelor sportive fără supravegherea expresă a profesorilor;
- se interzice folosirea aparatelor electronice personale sau a acelora din dotare după ora
stingerii;
- nu se admite sub nici o formă părăsirea bazei sportive fără motiv şi numai cu
aprobarea profesorului de serviciu sau a celui de grupă;
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- 5 plecarea spre domiciliu sau la părinţi, fără aprobarea profesorilor se va sancţiona conf.
legislaţiei în vigoare şi în funcţie de gravitatea acţiunii se va putea ajunge la
excluderea din club şi de la şcoală.

SANCŢIONAREA ELEVILOR-SPORTIVI
Elevii-sportivi care încalcă obligaţiile asumate faţă de club, conf. textului prezentului
Regulament, răspund material şi disciplinar;
Sancţiunile aplicabile elevilor-sportivi sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, adecvate specificului clubului, la
care se pot adăuga sancţiunile prevăzute în regulamentele federaţiilor sportive naţionale.

CAP. II CADRELE DIDACTICE
DREPTURILE CADRELOR DIDACTICE
Cadrele didactice de la secţia de k-c a clubului, au toate drepturile prevăzute în
Statutul personalului didactic, Codul muncii, Regulament, dar şi în Statutul antrenorului.
OBLIGAŢII
-

să se prezinte la lecţiile de pregătire fizică, sau cele de pregătire teoretico-metodice,
având o ţinută adecvată obiectivelor propuse;
să aibă o ţinută morală, demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le
transmit elevilor, o ţinută vestimentară decentă;
să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii sau reprezentanţii
legali ai acestora;
să cunoască şi să respecte programul zilnic al bazei;
să pregătească cu atenţie procesul instructiv-educativ;(de pregătire practică sau
teoretică);
să evalueze ritmic nivelul de pregătire specifică, fizică şi teoretică;
este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevuluisportiv;
este interzis să aplice pedepse corporale, să agreseze verbal sau fizic elevul-sportiv;
să anunţe în timp util unele absenţe obiective, pt. realizarea suplinirii de către colegi;
să consemneze în condica de prezenţă tema lecţiilor;
să se preocupe permanent în identificarea unor parteneri potenţi financiar şi material,
în vederea îmbunătăţirii bugetului şi a bazei materiale;
să-şi îndeplinească obiectivele de performanţă stabilite;
să promoveze un număr cât mai mare de sportivi la loturile naţionale;
să depună eforturi susţinute pt. a fi promovat ca antrenor la loturile naţionale;
să efectueze munca de proiecţie(planificarea);
să ţină evidenţa la antrenamente, atât a sportivilor cât şi a lucrului efectuat, pt. o
evaluare şi autoevaluare obiective;
să anunţe conducerea clubului despre toate neajunsurile ce ar putea degrada procesul
instructiv-educativ;
să menţină un climat de ordine şi disciplină în bază;
să efectueze serviciul la bază conform graficului stabilit;

-

-

- 6 să folosească şi să întreţină materialele din dotarea secţiei, în scopul optimizării
procesului de antrenament;
să beneficieze de toate drepturile financiare prevăzute în HG 1447/2007;
să prezinte la competiţiile internaţionale şi naţionale cele mai bune echipaje şi în
formă sportivă cerută de nivelul competiţiei;
să creeze şi să menţină o atmosferă plăcută, optimistă, laborioasă în cadrul colectivului
pe care îl conduce;
să prelucreze elevii-sportivi pt. protecţia muncii şi stingerea incendiilor;
să insufle la antrenamentele de verificare şi mai ales la competiţii spiritul de întrecere
şi fair-play în rândul elevilor-sportivi;
să aibă relaţii de colaborare cu profesorii şcolilor unde activează elevii-spotivi, cu
conducerile şcolilor respective, cu administraţia locală, cu conducerea federaţiei, cu
forurile internaţionale abilitate şi nu în ultimul rând cu părinţii elevilor şi cu colegii de
catedră sau din ţară şi străinătate;
să organizeze şi să se implice efectiv în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor
internaţionale şi interne;
să organizeze acţiuni culturale, turistice, didactice în ţară şi în străinătate;
să efectueze acţiuni de selecţie ori de câte ori este nevoie pt. menţinerea numărului de
elevi-sportivi le grupe şi a nivelului ridicat al performanţei;
SĂ INTREPRINDĂ ORICE FEL DE ACŢIUNI LEGALE, PT. MENŢINEREA
SECŢIEI, PE PRIMA POZIŢIE A IERARHIEI SPORTULUI K-C JUVENIL
DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE.

CAP III. PERSONALUL ADMINISTRATIV
DREPTURI
- să beneficieze de toate drepturile ce decurg din Statutul personalului administrativ;
- să deservească activitatea de performanţă chiar şi în condiţii mai diferite create de
activitatea de performanţă: concedii de odihnă în concordanţă cu Calendarul
competiţional al secţiei, prestarea unor servicii specifice acestei ramuri sportive atât în
desfăşurarea antrenamentelor cât şi a competiţiilor internaţionale şi naţionale;
- să primească recompense financiare pt. munca de excepţie prestată, în vederea
îmbunătăţirii performanţelor sportive şi şcolare;
OBLIGAŢII
- să respecte programul de lucru stabilit de acord comun cu conducerea bazei;
- să verifice zilnic starea de funcţionare a bazei materiale existente la bază: ambarcaţii
sportive, ambarcaţii cu motor pt. urmărirea antrenamentelor şi evitarea situaţiilor de
înec, să menţină ordinea şi curăţenia în bază şi în spaţiile folosite de elevii-sportivi, să
menţină în stare de funcţionare optimă a instalaţiilor sanitare şi electrice, a centralei
termice, să spele echipamentul şi lenjeria elevilor-sportivi,etc.;
- să-şi respecte toate obligaţiile ce le revin din fişa postului;
- să respecte normele PM , PSI şi de protecţia mediului;
- să aibă un comportament civilizat faţă de elevii-sportivi cu care au obligaţia să
colaboreze pt. bunul mers al activităţii de performanţă;
- să respecte relaţiile civilizate, de colaborare cu profesorii de la secţie;
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DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
- să se bucure şi să participe afectiv şi efectiv(dacă se poate), alături de elevul-sportiv şi
cadrele tehnice de la club, de performanţele realizate;
- să îndrume elevul-sportiv spre un comportament adecvat activităţii de instruire
practică şi educativă;
- să colaboreze cu cadrele tehnice din secţie pt. obţinerea de către elevii-sportivi a unor
performanţe sportive şi şcolare de înaltă valoare;
- să pună la dispoziţia elevului - sportiv toate cele necesare pe care clubul nu le poate
oferi, fie din motive financiare, fie din motive legislative;
- să fie receptivi la diversele informaţii pe care le primesc din partea elevului-sportiv,
dar după o consultare prealabilă cu profesorul de la grupă sau coordonatorul clubului;
- să menţină legătura permanentă cu dirigintele de la clasă;
- să sprijine financiar eforturile conjugate ale clubului şi profesorilor în condiţiile unei
finanţări sincopate bugetare;
- să identifice, după posibilităţi, atragerea unor surse extrabugetare în folosul
performanţei propriului copil şi al instituţiei pe care acesta o reprezintă;
- să facă lobby clubului şi să fie loaial activităţii propriului copil şi performanţei de la
club;
- în situaţia nedorită în care elevul-sportiv nu poate face performanţă din diferite
motive, să nu denigreze activitatea la club nejustificat;
- să-i ofere sprijin moral şi material după posibilităţi, pt. îndeplinirea obiectivelor
propuse de toţi factorii implicaţi în performanţa sportivă şi şcolară a elevului-sportiv;
- să dea dovadă de spirit sportiv în discuţiile cu elevul-sportiv şi să-i insufle acestuia
spiritul de învingător alături de profesorii-antrenori;
- să participe la şedinţele cu părinţii şi elevii-sportivi, cel puţin odată pe an;
- să semneze alături de elevul-sportiv, antrenorul-profesor şi contrasemnat de
conducerea clubului fişa de înscriere şi angajamentul(anexa 5);
- să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare şi cel intern al C.S.Ş.;
- alături de profesorii-antrenori de la club, să depună toate eforturile pt. realizarea si
integrarea socială şi profesională a propriului copil.
DISPOZIŢII FINALE
1.Prezentul regulament intern, este perfectibil;
2.Prezentul Regulament s-a dezbătut în cadrul colectivului tehnic al secţiei şi a fost
aprobat în unanimitate;
3.Prezentul Regulament va fi dezbătut în Şedinţele cu părinţii şi elevii-sportivi;
4.După dezbaterea publică acest Regulament va fi publicat pe site-ul secţiei noastre,
www.k-corsova.ro , iar respectarea acestuia va fi obligatorie.
CONDUCEREA SECŢIEI DE KAIAC-CANOE

