CRITERII DE ACORDARE A ORGANIZARII TURNEELOR ORDINARE,
SEMIFINALE SI FINALE PENTRU ECHIPELE DE JUNIORI

a) ANTECEDENTE:
- sa nu fi organizat sezonul trecut turnee de acelasi nivel (semifinal sau final) la acelasi esalon
competitional (daca nu mai exista alta solicitare se poate acorda turneu unei echipe consecutiv);
- numarul total de turnee ordinare, semifinale si finale acordate in ultimii doi ani la toate
esaloanele;
- situatia din clasament, gradul de interes pentru calificare sau medalie, nr. de cluburi care solicita
organizarea (de exemplu, daca doua echipe care se lupta pentru un loc la calificare solicita
turneul, acesta poate fi atribuit unui tert, daca exista cerere);
- modul in care s-au achitat de obligatii la turneele atribuite anterior;
- interesul FRB pentru promovarea baschetului intr-o anumita regiune.
b) CONDITII DE DESFASURARE:
- sala
¾ parchet, dimensiuni (28/15m), panouri transparente, plus panou de rezerva
complet echipat, tabela si echipamentul tehnic (cronometru 24 secunde, montat
deasupra panoului) conform cerintelor regulamentelor FRB;
¾ spatiu liber de orice obstacol in jurul terenului, latime minima 2m;
¾ luminozitate minimum 1000 lucsi
¾ numar de vestiare 4
¾ numar de dusuri minimum 4 pentru fiecare vestiar;
¾ numar de toalete (WC) minim 2 pentru fiecare vestiar;
¾ temperatura interioara – 16-200 C, atat in sala cat si in vestiare si toalete;
¾ oficiali masa scor, minim 4 pentru fiecare reuniune
- asgurarea cerintelor stipulate in RGOC si RSCN, foi de arbitraj, statistica transmisie live, etc.;
- capacitate, nr. de spectatori minim 200, gradul de interes pentru baschet;
- asigurare prim ajutor (eventual ambulanta)
- asigurare suficient personal paza si ordine
- comportamentul fair-play sau violent al spectatorilor, incidente anterioare;
- asigurarea nr. de ore necesar pentru jocuri, ore convenabile, sala de rezerva, fara alte
evenimente sportive.
c) ADMINISTRATIVE:
- conditii de cazare si masa decente pentru echipele participante, oficiali, delegat CCCLT din FR
Baschet;
- raportul pret/calitate, eventual negocierea in bloc si inaintarea unui pret pentru cazare si masa;
- distante hotel-masa-sala (maximum 10 min. deplasare pietonala sau maxim 15 min. deplasare
auto);
- posibiliitatile de transport spre localitatea respectiva si distanta fata de localitatile de resedinta
ale echipelor participante;
- posibilitatea de acordare de premii suplimentare participantilor in cazul turneelor finale
d) SOCIALE:
- diferite evenimente aniversare ale unui oras / club sau a unei personalitati din lumea baschetului.
- ocazii speciale pentru actiuni social-caritabile de amploare.
Pentru alte situatii neprevazute in prezentul material, comisia de atribuire a turneelor, numita de
Presedintele FR Baschet va decide.

