Decizii ale FIBA Central Board
7-8 August 2015, Tokyo (Japonia)
1.

Regulile Oficiale ale Jocului Baschet FIBA 2016

Art. 2.4 – Linii
Toate liniile trebuie să fie trasate în alb sau altă culoare contrastantă, cu o lăţime de 5 cm şi clar
vizibile.

Art. 2.4.3 – Linii pentru aruncări libere, zone de restricţie şi culoare pentru
urmărirea aruncărilor libere
O linie de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea ei exterioară
trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund şi trebuie să aibă 3,60 m,
lungime. Punctul său de mijloc trebuie situat pe linia imaginară care uneşte punctul de mijloc al
celor 2 linii de fund.
Zonele de restricţie trebuie să fie suprafeţe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate
de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere şi de liniile care pornesc de la linia de
fund având marginea lor exterioară la 2,45 m de la punctul de mijloc al liniilor de fund şi care se
termină la marginea exterioară a prelungirii liniilor de aruncări libere. Cu exceptia liniei de fund,
aceste linii fac parte din zona de restricţie.
Culoarele pentru urmărirea aruncărilor libere, pe lungimea zonei de restricţie, rezervate pentru
jucători pe parcursul executării aruncărilor libere, trebuie să fie trasate ca în Diagrama 2.

Art. 2.4.5 – Zonele băncilor echipelor
Zonele băncilor echipelor trebuie să fie marcate în afara terenului de joc, limitate de 2 linii, aşa
cum este arătat în Diagrama 1.
Trebuie să existe, 16 locuri disponibile în zona bǎncii echipei, pentru persoanele autorizate să
ia loc pe banca echipei, acestea fiind antrenorul principal, antrenor secund, înlocuitori, jucători
eliminaţi şi însoţitorii echipelor. Orice altă persoană trebuie să fie, la cel puţin 2 m în spatele
băncii echipei.

Art. 4.2 – Regulă
4.2.1 Fiecare echipă, va fi formată din :
•
•
•

Nu mai mult de 12 componenţi îndreptăţiţi să joace, inclusiv căpitanul echipei.
Un antrenor principal şi dacă echipa doreşte, un antrenor secund.
Un maxim de şapte persoane însoţitoare care pot sta pe banca echipei şi având
responsabilităţi precise ca, manager,doctor, fizioterapeut. statistician, translator, etc.
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2.

Regulile Oficiale ale Jocului Baschet FIBA 2016 – Echipamentul Tehnic al
Jocului Baschet

Art. 8 şi 9 – Cronometrul de joc
8.2 Dacă cronometrul de joc principal este plasat deasupra centrului terenului de joc, numai o
singură (1) dublură a cronometrului de joc principal, amplasată pe partea opusă băncii
echipelor, clar vizibilă pentru ambele echipe, va fi suficientă.
Fiecare dublură a cronometrului de joc principal, trebuie să afişeze scorul şi timpul de joc
rămas, pe tot parcursul jocului.
9.1 Pentru Nivelul 1 şi 2, două (2) tabele de scor mari trebuie să fie :
 Plasate câte una (1) la fiecare capăt al terenului de joc,
 În cazul în care o tabelâ de scor (tip cub) este plasatâ deasupra centrului terenului de
joc, numai o singurâ (1) dublurâ a tabelei de scor, amplasată pe partea opusă băncii
echipelor, clar vizibilă pentru ambele echipe, va fi suficientă,
 Clar vizibile pentru toţi participanţii implicaţi în joc, inclusiv pentru spectatori. Dacă,
ecrane video sunt utilizate pentru completarea informaţiilor necesare jocului, acestea
trebuie să fie vizibile la orice moment pe parcursul jocului, inclusiv al intervalelor de joc.
Lizibilitatea informaţiilor afişate trebuie să fie comparativ identică cu cea a tabelei de
scor digitale.

Art. 16 – Terenul de joc
16.1 Terenul de joc trebuie să fie marcat de :
• Linii de 50 mm, conform Regulilor Oficiale ale Jocului Baschet.
• Încă o linie care le delimitează pe cele menţionate (Diagrama 11), puternic contrastantă
în raport cu acestea şi având lăţimea minimă de 2.000 mm.

3.

Regulamente Interne FIBA – Volumul 2, Art. 41

Organizatorii evenimentului vor aloca un numâr minim de douâzeci şi unu (21) şi un numâr
maxim de douăzeci şi cinci (25) acreditări fiecărei delegaţii a echipelor dar, numai unui număr
de douâzeci şi unu (21) persoane le va fi permis accesul la terenul de joc. În plus, organiztorii
evenimentului vor acorda două (2) acreditări de trecere, pentru accesul la Tribuna VIP şi Zona
de Ospitalitate fiecârei delegaţii a echipelor.

4.

O SINGURĂ Structurâ Globalâ de Arbitraj şi Proceduri (Operaţiuni) FIBA

Boardul Central FIBA a aprobat principiile unui nou Sistem de Licenţiere, care va fi valabil din
sezonul 2017 – 2018, pentru Arbitri şi Comisari FIBA. Conţinutul textului va fi concluzionat de
către, Departamentul Juridic FIBA împreună cu Comisia Juridică FIBA îmainte de a fi transmis
spre Boardul Central FIBA pentru aprobare în 2016.
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