REGULAMENT SPECIFIC AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE JUNIORI U14
SEZON COMPETIŢIONAL 2016 – 2017
1. DISPOZITII SPECIFICE Anul naşterii jucătorilor care pot participa în CN U‐14 este 2003 si mai
mici. CLUBURILE ALE CAROR ECHIPE SE RETRAG DUPA EFECTUAREA TRAGERII LA SORTI SI A
PROGRAMARII MECIURILOR SI NU PARTICIPA IN COMPETITIE PANA IN FAZA FINALA, GRUPA VALORICA A
SI B, NU VOR AVEA DREPT DE A INSCRIE ECHIPE IN ANUL COMPETITIONAL VIITOR LA URMATOAREA
CATEGORIE DE VARSTA U14 ŞI VOR FI AMENDATE CU 2000 LEI.
Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu MINIM 10 JUCATORI , validati si inscrisi in foaia oficiala de
joc. Nerespectarea acestei reguli se sanctioneaza prin forfait tehnic. In condiţii speciale de
indisponibilitate temporară din motive medicale care ar duce la încălcarea acestei prevederi, clubul va
trimite cu cel puţin 24 ore înaintea orei de desfăşurare a jocului documente medicale doveditoarecătre
CCCLT precum şi o solicitare de exceptare de la această prevedere, care va fi vizată de CCCLT.
Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu Lista aprobata de FRB cu antrenorii,delegatii si jucatorii
echipei.
Un club care are înscrise mai mult de o echipă la aceeasi categorie de vârstă, poate face modificarea
listelor echipelor, in limita celor 20 de jucători prevăzuţi, fără a fi considerat transfer,o
singură dată pentru un jucător (legitimat la acel club), până la încheierea celei de‐a doua perioade de
transfer.

2. CERINTE TEHNICE
a. Apararea zona este interzisa. Prin aparare zona se intelege o dispunere voluntara a tuturor jucatorilor
aflati in faza de aparare astfel incat acestia nu sunt preocupati in a face marcaj atacantului direct si
urmaresc doar sa apere zona de teren in care se afla sau o zona stabilita anterior (spatiul de 3 secunde).
Marcajul reprezinta pozitionarea si deplasarea permanenta a jucatorului aparator langa atacantul
direct, in sensul apararii cosului propriu si al impiedicarii primirii, manuirii sau aruncarii mingei de catre
atacant. Este acceptat ajutorul in apararea om la om din partea unui singur coechipier atunci cand
atacantul cu minge reuseste in mod evident sa-si depaseasca in dribling aparatorul direct in drumul sau
spre cos.

b. Apararea pressing om la om pe tot terenul este obligatorie pe toata durata jocului, respectandu‐se
reguluile marcajului prevazute la punctul “a.”
c. Este interzisa pozitionarea si deplasarea intentionata a unui jucator fara minge aflat in atac astfel incat
sa impiedice sau sa limiteze actiunile jucatorului aflat in aparare care are ca adversar direct posesorul de
minge (blocaj la om cu minge).

d. In atac este interzisa dispunerea in mod voit si repetea a jucatorilor pe teren astfel incat acestia sa nu
reprezinte, prin pozitie sau miscare, un pericol permanent pentru adversarul direct si cosul advers, in
sensul respectarii spiritului si principiilor jocului 5 contra 5.
e. in CN U14, toate cosurile inscrise din actiune au valoare de 2 puncte, indiferent de distanta de la care
au fost inscrise.
Nerespectarea prevederilor de la punctul a., b., c., d., se sancţionează astfel:
• Prima abatere – se atentioneaza antrenorul
• A doua abatere – greşeală tehnică la antrenor (20 Ron)
• A treia abatere – greseala tehnica la antrenor si descalificarea antrenorului (40 Ron)
• A patra abatere – forfait tehnic.
În CN U14 masculin si feminin se aplica regimul de schimbari obligatoriu astfel (regula 5+1):
• In primele doua sferturi echipele care au 12 jucatori, sunt obligate sa efectueze MINIM o inlocuire
pe sfert. In primul sfert vor juca 5+1 jucatori, in sfertul al doilea vor juca ceilalti 5+1 jucatori.
Sunt permise un număr nelimitat de înlocuiri, între cei 6 jucători pentru fiecare sfert.
• Pentru echipele care se prezinta la joc cu 11 jucatori, acestea vor efectua obligatoriu MINIM o inlocuire
in sfertul 1 (între maxim 6 jucători) si vor juca cu ceilalti 5 jucatori fara inlocuire in sfertul doi. • Pentru
echipele care se prezinta la joc cu 10 jucatori, acestea vor juca cu cate 5 jucatori in fiecare sfert (1 si 2),
neavand voie sa faca nici o inlocuire in primele doua sferturi.
• In cazul descalificarii (5 greseli personale) sau accidentarii unuia sau mai multor jucatori in sferturile 1
si 2, iar echipa nu are jucatori disponibili pentru schimbare astfel încât să se ţină cont de cele precizate
anterior, se pot efectua schimbari numai cu jucatori indicati de catre antrenorul echipei adverse.
• Daca situatia de schimbare se intampla in sfertul 1, jucatorul indicat de antrenorul echipei adverse
nu isi pierde dreptul de joc pentru sfertul 2.
Nerespectarea regulii 5+1 se sanctioneaza prin „forfait tehnic” de catre echipa in culpa daca la
sfarsitul jocului ea castigase meciul. Daca echipa in culpa a pierdut meciul se mentine scorul inregistrat
la sfarsitul acestuia.
3. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A JOCURILOR ÎN CAMPIONATUL NAŢIONAL
a. jocurile se vor desfăşura pe terenuri omologate FRB, având tabelă de scor, cronometru şi instalaţie de
24 secunde;
b. este obligatorie prezenţa unui cadru medical specializat înainte de începera meciului cu 15 min. şi pe
toată durata acestuia, care va aplica la sfârşitul jocului parafa şi semnătura pe foaia de joc originală;

dacă arbitrul constată lipsa cadrului medical, el va acorda 30 minute pentru remedierea situaţiei, iar dupa
expirarea timpului, va încheia foaia de joc acordand forfait echipei organizatoare.
c. în cazul etapelor tip turneu preliminar echipele pot valida un numar de 14 jucatori înscrisi pe lista echipei
aprobată de FRB ce vor putea fi folosiţi pe durata turneului, dar nu mai mult de 12 jucători pentru fiecare
joc.
d. jocurile se vor desfăşura de regula în zilele de sâmbătă, conform programarilor stabilite şi anunţate de
CCCLT; e. în cazul apariţiei incidentelor de orice natură, alta decât cea sportivă, pe durata sau imediat
după terminarea jocului, cauzate de proasta organizare sau lipsa personalului de pază, echipa în culpă se
va supune prevederilor ROJB, RGOC şi Regulamentului de Disciplină.
f. reprogramarea jocurilor se va face ţinând cont de prevederile RGOC. Jocurile din Campionatul Naţional
se vor desfăşura exclusiv dupa programul stabilit de CCCLT sau în urma respectării procedurii de
reprogramare iar orice alt joc disputat în afara acestor norme va fi omologat cu dublu forfait tehnic pentru
ambele echipe.
g. echipele organizatoare au obligaţia de a se asigura că foaia oficială de joc în orginal este depusă la
sediul FRB – CCCLT la maximum două zile lucrătoare dupa data încheierii jocului. În caz contrar echipa
gazdă va fi sancţionata cu amendă conform RGOC pentru organizare deficitară a jocului.
3. SISTEM COMPETIŢIONAL
3.1 MASCULIN:
Sezonul competiţional cuprinde patru faze: de calificare, semifinala/recalificare, turneul de
baraj şi turneul final. Echipa câştigătoare a turneului final este declarată Campioană Naţională. Au fost
validate pentru înscriere un număr de 30 echipe, repartizate in grupe pe criterii geografice.
Faza de calificare : se desfăşoară intr-un sistem de 5 grupe a câte 6 echipe ce vor juca “round
robin”, tur şi retur, conform programării. În faza superioară se califică primele 3 echipe clasate din
fiecare grupă si cel mai bun loc 4, conform RGOCB ‐ clasament.
GVA
a. Faza semifinală : se desfăşoară intr-un sistem de 2 grupe a câte 8 echipe, alcătuite în urma
rezultatelor din faza anterioară ce vor juca în sistem “round robin”, tur şi retur, etapele fiind
impartite in 4 turnee, conform programării. In ultima fază se califică direct primele 3 echipe
clasate din fiecare grupă, conform RGOCB – clasament. Echipele clasate pe locurile 4 ale fiecarei
grupe vor participa la turneul de baraj - TB.
b. Faza finală – Turneul Final : se desfăşoară sub formă de turneu, două serii a câte 4 echipe si vor
juca “round robin”, semifinale în cruce şi finale. Fiecare echipă va avea programat câte un joc pe
zi. În aceasta fază se vor disputa toate jocurile de clasament.

GVB
a. Faza de recalificare : la încheierea fazei de calificare se va înregistra un număr de 14 echipe
necalificate în GVA.
Celelalte echipe clasate pe locurile 4 si cele mai bune 4 locuri 5 in faza de calificare vor forma o
grupa de 8 echipe, alcătuita în urma rezultatelor din faza anterioară si vor juca “round robin”,
tur şi retur, etapele fiind impartite in 4 turnee, conform programării.
Celelalte 6 echipe vor fi impartite in 2 grupe a cate 3 echipe si si vor juca “round robin”, 3 turnee,
conform programării, pentru stabilirea clasamentului final. Componenţa grupelor poate suferii
modificari dacă criteriul geografic o impune.
b. Turneul de baraj - TB : vor participa echipele clasate pe locurile 1 si 2 din grupa de 8 echipe din
faza de recalificare şi echipele clasate pe locurile 4 în grupele fazei semifinale şi se va desfăşura
în sistem turneu, “round robin”, câte un joc pe zi pentru fiecare echipă. Primele două clasate la
TB vor avea drept de participare la Turneul Final.
3.2 FEMININ
Sezonul competiţional cuprinde trei faze: de calificare, semifinal/clasament şi turneul final. Echipa
câştigătoare a turneului final este declarată Campioană Naţională. Au fost validate pentru înscriere un
număr de 15 echipe, repartizate in grupe pe criterii geografice.
Faza de calificare prevede 3 grupe a câte 4,5 si 6 echipe, pe criterii geografice. Jocurile se vor
desfăşura în etape saptămânale, “round robin”, tur‐retur, conform programării. În faza
superioară se califică primele 4 echipe clasate din fiecare grupă, conform RGOCB ‐ clasament.
GVA
a.

b.

Faza semifinală : se desfăşoară intr-un sistem de 2 grupe a câte 6 echipe, alcătuite în urma
rezultatelor din faza anterioară în sistem “round robin”, 4 turnee, conform programarii. In
ultima fază se califică direct primele 4 echipe clasate din fiecare grupă, conform RGOC –
clasament.
Faza finală – Turneu Final : se desfăşoară sub formă de turneu, două serii de câte 4 fiecare cu
fiecare, semifinale în cruce şi finale. Fiecare echipă va avea programat câte un joc pe zi. În
aceasta fază se vor disputa toate jocurile de clasament.

GVB
a. Faza de clasament : la încheierea fazei de calificare se va înregistra un număr de 3 echipe
necalificate în GVA.
Echipele clasate pe locurile 5 si 6 in faza de calificare vor forma o grupa de 3 echipe si vor juca
“round robin”, 3 turnee, conform programarii, pentru stabilirea clasamentului final.
b. Turneul de baraj - TB : nu are loc

