REGULAMENT SPECIFIC AL CAMPIONATULUI NAŢIONAL
Liga I - a FEMININ 2016 – 2017

1. SCOP
Prezentul regulament stabileşte sistemul de desfăşurare a Campionatului Naţional Liga I - a
masculin de baschet. In urma competitiei se vor desemna echipele care la sfarsitul sezonului 2016/
2017 se vor califica in Liga Nationala de Baschet masculin din România si echipele care vor primi
bonificatiile aprobate de Biroul Federal.
2. ORGANIZARE
Organizatorul competiţiei este Federaţia Româna de Baschet, prin Comisia Centrală de
Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări (numită în continuare CCCLT). Prezentul
regulament stabileşte modul de organizare, desfăşurare şi omologare a Campionatului naţional
Liga I - a de baschet masculin din România. In campionatul national, clubul sportiv, respectiv
echipa care îl reprezintă, se va inscrie în mod obligatoriu cu denumirea clubului înscris în cererea
de afiliere denumire identică cu cea din CIS, conform RGOC. Toate echipele participante trebuie
să respecte prevederile : Statutului FRB (Federaţia Română de Baschet) , Regulamentului Oficial
al Jocului de Baschet (ROJB), Regulamentului General de Organizare a Competitiilor (RGOC),
Regulamentului Specific de desfăşurare a Campiontului Naţional (RSCN), Regulamentele
comisiilor abilitate, precum şi legislaţia în vigoare.
3. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
3.1. Echipele:
Cluburile participante au dreptul sa inscrie in lista jucatorilor echipei care va fi prezentata
pentru validare la FR Baschet, un numar de 20 sportive , dintre care minimum 5 trebuie sa fie
nascute in anul 1997 sau mai mici.
a) Pot participa echipe ale cluburilor afiliate, conform prevederilor RGOC, denumite in continuare
“echipe de sine statatoare”, cu drept de promovare in LNBM.
b) Fiecare echipa din LNMB are obligatia de a participa cu o echipa in LIGA I, fara drept de
promovare, conform deciziilor Biroului Federal si a cerintelor prezentului RSCN. Echipa va fi
inscrisa in campionat sub denumirea clubului care detine locul in LNMB si va putea adauga
unul/doua nume in concordanta cu asocierea cu eventuali parteneri. Aceste echipe vor fi denumite
in continuare “echipe satelit”. Exceptiile de participare sunt prevazute in RSCN LNBF, art. 4, alin
“A”.

c) Pentru echipele de sine statatoare au drept de joc un numar maxim de 2 jucatoare straine
(cetateni ai altui stat), care vor fi inscrise pe lista celor 20 jucatoare ale echipei la inceputul
competitiei si legitimate conform regulii transferului jucatorilor straini. Acestea vor putea fi
schimbate o singura data fiecare pe durata competitiei, respectand regula transferului in perioada
de transfer, in limita a 30 de zile de la renuntarea la jucatoarea inregistrata anterior.
d) Pentru echipele satelit este permisa inregistrarea pe foaia fiecarui joc a unei singure jucatoare
straine, oricare dintre cele inscrise pe lista jucatoarelor echipei care participa in LNBF. Pentru a
participa la CN Liga I -a de baschet feminin, echipele mai sus menţionate trebuie să se înscrie şi
să achite taxa de înscriere.
3.2. Jucătorii:
a) Pot fi folositi numai jucătoare care au legitimaţii tip FRB cu viza anuală şi aviz medical valabil,
înscrise pe lista jucătoarelor cu drept de joc aprobate de FRB .
b) Echipele pot solicta inscrierea - pe foaia de joc a echipei - a jucatoarelor participante in
campionatele nationale de juniori si legitimate la alte cluburi, in urma intocmirii si aprobarii
fromularului de “ Acord de joc pentru alta categorie”. Acestea vor avea drept de joc pentru echipa
de LIGA I pe toata durata sezonului competitional. Ele vor prezenta la joc “Acordul de joc la alta
categorie” cu viza medicala valabila si actul de identitate.
c) Pentru echipele satelit, jucatoarele inscrise pe foaia de joc a echipei pot fi si oricare dintre
componentele echipei de LNBF cu conditia sa fie inregistrate pe foaia de joc a echipei de LNBF
aprobata de FRB si sa fie respectate cerintele tehnice din prezentul RSCN.
d)jucatorii componenti ai echipei de LNBF pot juca la Turneul Final Liga 1 al echipelor satelit
doar daca fac dovada ca au jucat minim 5 jocuri in Liga 1,in sezonul 2016-2017.
e) Jucatoarele sau antrenorii care nu au achitat in contul FRB amenzile pentru sanctiunile
anterioare nu au drept de joc pana la plata integrala a cuantumului amenzii primite conform RGOC.
3.3. Controlul antidoping.
In conformitate cu reglementarile interne si internationale in vigoare, jucatorii sunt obligati
sa se supuna controlului antidoping ori de cate ori sunt solicitati sa o faca. In cazul depistarii
pozitive a jucatorilor unei echipe participante in cadrul competitiilor nationale, perioada de
suspendare este decisa de ANAD. Dupa expirarea perioadei de suspendare pentru dopaj, sportivul
va obtine drept de joc numai dupa ce achita la FRB o penalitate de 300 de euro sau contravaloarea
facturii emisa de ANAD pentru recoltarea probei si analizele de laborator in cazul respectiv. Daca
sportiva in cauza doreste sa se transfere, dupa expirarea perioadei de suspendare aceasta va obtine
dreptul de transfer, respectiv eliberarea cartii verzi, numai dupa ce achita la FRB o penalitate de

300 de euro sau contravaloarea facturii emisa de ANAD pentru recoltarea probei si analizele de
laborator in cazul respectiv.
3.4. Antrenorii:
Echipele vor fi pregătite şi conduse numai de antrenori calificati, posesori ai licenţei FRB
corespunzătoare competiţiei, conform RGOC şi nominalizaţi în documentaţia care însoţeşte
cererea de înscriere ea echipei în Liga I - a; Antrenori trebuie să adopte o ţinuta corectă la jocurile
oficiale: pantalon lung, camasa, sacou, eventual cravata, sau pantaloni lungi si tricou cu sigla
clubului (la fel pentru ceilalti membrii ai colectivului tehnic).
4. SISTEM şi DATE DE DESFASURARE
4.1. Dispozitii generale
Jocurile la categoria Liga I -a de baschet feminin se vor juca in sistemul round robin
(fiecare cu fiecare) in sezonul regulat si sub forma de turneu final pentru cele doua categorii de
echipe inscrise. Jocurile din sezonul regulat se vor disputa, la alegerea echipelor, incepand cu ziua
de vineri si terminand cu ziua de luni corespunzatoare etapelor programate. Cu acordul celor doua
cluburi (completarea formularului „cerere de reprogramare”, primirea acceptului si transmiterea
lui la FRB cu 10 zile inainte de data solicitata pentru joc), se accepta reprogramarea jocului doar
in conditiile in care componentii echipelor au programate jocuri in LNB sau in CN de juniori si
echipa nu poate indeplini cerinta referitoare la numarul de jucatoare prezente la joc.
4.2. Cerinte tehnice
a) Echipele au obligatia sa se prezinte la meci cu un numar minim de 8 jucatoare validate si inscrise
pe foaia de joc, dintre care 5 sa fie mai mici de 20 ani (nascute 1997 sau mai tinere)..
b) Echipele au dreptul sa inscrie in lista nominala al echipei pentru joc 12 jucatoare dintre care
minimum 5 mai mici de 20 ani (nascute 1997 sau mai tinere), cu conditia ca acestia sa figureze in
lista celor 16 jucatori aprobati de FRB.
c) Pe toata durata jocului este obligatorie prezenta in teren minim a unei jucatoare romance sub
20 de ani (nascut 1997 sau mai mica). Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu forfait
tehnic. La turneul final lista nominala a echipei poate cuprinde 12 jucatoare, oricare dintre cele
inscrise pe foaia oficiala a echipei, respectand regula jucatorilor straini, si care pot fi schimbate de
la un joc la altul. Acestea vor fi validate de reprezentantul FR Baschet la sedinta tehnica a turneului
respectiv. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu forfait tehnic.
4.3. Sistem Competiţional Liga I – a de Baschet Feminin
Pentru sezonul 2016-2017 s-au inscris un numar de 17 echipe care au fost repartizate in 3
(trei) grupe, tinand cont si de criteriul geografic, in alcatuirea carora au intrat aleator un numar de
echipe cu drept de promovare si echipe satelit.

In faza de calificare, jocurile se vor desfasura in etape saptamanale, “round robin”, tur-retur, in
urma carora se va stabili clasamentul final al grupelor.
Echipele cu drept de promovare din clasamentul final al fiecarei grupe se califica in faza
semifinala; aceasta se va desfasura in etape saptamanale, “round robin”, tur-retur; rezultatele
jocurilor directe disputate in faza de calificare vor fi pastrate si in faza semifinala; primele 4 (patru)
echipe clasate in aceasta faza se califica la Turneul Final de Promovare.
Turneul Final de Promovare se va desfasura in sistem “round robin”, cate un joc pe zi pentru
fiecare echipa, primele doua echipe clasate la finalul Turneului de Promovare obtin dreptul de a
participa in sezonul 2017-2018 in LNBF.
Primele 2 (doua) echipe satelit clasate in fiecare grupa se vor califica in faza semifinala, care se va
desfasura in etape saptamanale, “round robin”, tur-retur; rezultatele jocurilor directe disputate in
faza de calificare vor fi pastrate si in faza semifinal; primele 3 (trei) echipe clasate in aceasta faza
se califica la Turneul Final al Echipelor Satelit.
Celelalte 4 (patru) echipe satelit vor juca in faza de recalificare care se va desfasura in etape
saptamanale, “round robin”, tur-retur, sau turneu; rezultatele jocurilor directe disputate in faza de
calificare vor fi pastrate si in faza de recalificare; prima echipa clasata in aceasta faza se califica
laTurneul Final al Echipelor Satelit.
Turneul Final al Echipelor Satelit se va desfasura in sistem “round robin”, cate un joc pe zi pentru
fiecare echipa. In urma clasarii, echipele vor beneficia de bonificatie, dupa cum urmeaza:
Locul I – reducerea taxelor catre FRB in sezonul 2017-2018 cu 20% din cuantumul taxelor catre
FRB pe care le va avea de platit echipa de LNB F pentru sezonul urmator (taxe vize anuale, taxe
transfer, taxe jucator strain, taxa antrenor strain)
Locul II - reducerea taxelor catre FRB in sezonul 2016-2017 cu 15% din cuantumul taxelor catre
FRB pe care le va avea de platit echipa de LNB F pentru sezonul urmator (taxe vize anuale, taxe
transfer, taxe jucator strain, taxa antrenor strain)
Locul III - reducerea taxelor catre FRB in sezonul 2016-2017 cu 10% din cuantumul taxelor catre
FRB pe care le va avea de platit echipa de LNB F pentru sezonul urmator (taxe vize anuale, taxe
transfer, taxe jucator strain, taxa antrenor strain)
Locul IV - reducerea taxelor catre FRB in sezonul 2016-2017 cu 5% din cuantumul taxelor catre
FRB pe care le va avea de platit echipa de LNB F pentru sezonul urmator (taxe vize anuale, taxe
transfer, taxe jucator strain, taxa antrenor strain)

5. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A JOCURILOR
5.1. Sala
Sala şi spaţiul de joc trebuie să fie regulamentar, cu dimensiunile de minim 28x15 m, cu
podea de lemn sau suprafata omologata FIBA, înălţimea plafonului de minimum 7m, având
echipamentul tehnic prevăzutde ROJB. Sala trebuie să fie omologată de CCCLT a FRB conform
RGOC şi ROJB. Omologarea va fi făcută în urma verificării, conform Anexei 1, nivelului de
conformare cu cerinţele referitoare ladimensiunile Echipamentului tehnic necesar pentru
desfăşurarea unui joc de baschet, prevăzute în ROJB. Pentru echipele nou înscrise în Campionatul
Naţional Liga I – a, aceasta operaţiune trebuie realizată cel mai tarziu pana la data de 31.12.2015.
Taxa de omologare se va achita odată cu înaintarea solicitării referitoare la omologarea
sălii/terenului de joc de către cluburile/asociaţiile participante în cadrul Campionatelor Naţionale.
Liga 1 – a de baschet masculin.
5.2. Data şi ora de disputare
Echipele gazda vor anunta adversarul si CCCLT despre data, locul si ora de disputare a
jocului cu minimum 7 zile inainte.
5.3. Reprogramari
In situatia in care una dintre echipe solicita reprogramarea unui joc (in conditiile prevazute
de RGOC si a art.3.1), FR Baschet trebuie sa fie instiintata in baza „Formularului de reprogramare
a unui joc” care sa cuprinda acceptul echipei adverse. Formularul se poate descarca de pe site-ul
FRB, in sectiunea „documente”. Pentru reprogramarea jocurilor, solicitarea scrisa cu avizul
adversarului trebuie trimisa la CCCLT cu minimum 7 zile inainte de data solicitata pentru
reprogramare. In conditiile prevazute la art.3.1; daca echipele nu ajung la un accord, CCCLT va
fixa data de desfasurare a jocului reprogramat, tinand cont de intreg calendarul competitional al
Campionatelor Nationale. CCCLT nu are nicio obligatie de a obtine acordul adversarului. CCCLT
nu va lua in considerare nicio solicitare daca formularul nu este completat regulamantar, la toate
rubricile, si nici nu are obligatia sa informeze solicitantul asupra situatiei rezultate prin
nerespectarea de catre acesta a regulamentului. CCCLT va anunta partile interesate (echipe,
CCAB, CCB, media, etc) asupra deciziei privind reprogramarea. Etapele amanate integral ca
urmare a unor cauze obiective de ordin general(intemperii, decizii guvernamentale, etc) se vor
reprograma de catre CCCLT integral la aceiasi data nou decisa, tinand cont de intreg calendarul
competitional al Campionatelor Nationale, fara a fi necesar acordul celor implicati. Jocurile ultimei
etape a unei faze la toate categoriile Campionatelor Nationale nu se pot amana pentru o data
ulterioara, indiferent de motiv. In cazul in care o sala devine indisponibila pentru organizarea unui
joc oficial ca urmare a aplicarii unor sanctiuni, jocurile se vor reprograma in alte Sali omologate
din alte localitati situate fata de localitatea unde jocul fusese programat initial, dupa cum urmeaza:
• Pentru liga a I-a masculin, minimum 100 km.

5.4. Mingea de joc
In jocurile oficiale din cadrul Campionatului Naţional Liga I- a vor fi utilizate mingi
MOLTEN, mărimea 6.
5.5. Echipamentul de joc
Echipamentul de joc trebuie să fie conform RGOC şi ROJB. Pe maieul de joc este
obligatoriu sa se scrie pe spate numele jucatorului iar pe fata sa aibe sigla FRB. Lipsa numerotarii,
conform Regulamentului FIBA, a numelor si a siglei FRB, va fi sanctionata cu 100 EURO pentru
fiecare jucator.
5.6. Oficiali
În sezonul 2016 – 2017, in conformitate cu ROJB, pentru asigurarea bunei desfasurari a
jocurilor din CN Liga I – a, vor fi delegati 2 sau 3 arbitrii (in functie de faza competitiei), un
comisar, oficialii de la masa scorerului (scorer, asistent scorer, cronometror si operator 24 sec.) si
2 statisticieni (in functie de faza competitiei). Delegarea arbitrilor se va face de către CCAB in
conformitate cu prevederile din RGOC. In sezonul regulat se poate oficia cu 2 arbitrii in teren; in
faza si finala se va oficia cu 3 arbitrii in teren. Delegarea arbitrilor pentru toate jocurile oficiale ale
Campionatelor Nationale se va efectua numai in baza programului comunicat public de CCCLT
pe site ul FR Baschet sau numai in baza solicitarilor scrise primite de la CCCLT. In timp de 12 ore
dupa terminarea jocurilor din ligile inferioare, arbitrii principali ale acestor jocuri sunt obligati sa
transmita raportul de joc atat responsabilului zonal al CCAB cat si la CCCLT prin E-mail la
adresele: competitii@frbaschet.ro si federatia@frbaschet.ro. In cazul jocurilor disputate fara a fi
fost programate de CCCLT , rezultatele de pe teren ale acestor jocuri nu vor fi omologate. Jocurile
respective vor fi considerate ca duble neprezentari, fara puncte in clasament pentru cele doua
echipe. Delegarea comisarilor se va face de către CC, echipa gazda va suporta toate costurile
delegarii comisarului.
Comisarii au rolul de a asigura:
• desfasurarea linistita a jocurilor,
• respectarea de catre oficiali a sarcinilor lor,
• controlul privind respectarea cerintelor tehnice
• intocmirea rapoartelor de joc si asupra prestatiei arbitrilor,
• transmiterea rezultatelor in timpul prevazut de RGOC si RS.
Pentru Liga I – a (m&f), baremurile/ indemnizatiile persoanelor oficiale (arbitrii, comisari,
oficiali masa scor, crainic, statisticieni, delegat FRB, observator, judecator unic, asistență
medicala, etc.) sunt cele calculate conf. HG 1447/2007 si comunicate prin lista ”Barem unic de

arbitraj Liga I – a si CN de juniori (m & f)”. Baremurile/indemnizatiile tuturor persoanelor oficiale
mentionate mai sus, vor fi platite de echipa organizatoare inainte de joc. La turnee,
baremurile/indemnizatiile tuturor persoanelor oficiale (arbitrii, comisari, oficiali masa scor,
crainic, statisticieni, delegat FRB, observator, asistență medicala, etc., vor fi platite la fiecare joc,
in parti egale, de echipele implicate in jocul respectiv. Cheltuielile de transport, masa cazare pentru
arbitrii si alti oficiali sunt in sarcina exclusiva a organizatorilor jocurilor/turneelor. Nerespectarea
prevederilor de mai sus nu este un motiv pentru neinceperea jocului. Cazurile care contravin celor
specificate mai sus se sanctioneaza conform prevederilor Cap. 25, pct.5 ale RGOC si ale Cap. 13
al prezentului regulament.
6. CERINŢELE DE DESFĂŞURARE A JOCURILOR
6.1. Comunicarea rezultatelor
Pentru toate jocurile oficiale ale Campionatelor Nationale la toate categoriile, disputate in
sistemul etape tur- retur sau turneu, responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine in
exclusivitate echipelor gazda, organizatoarele acestora. Echipa gazda organizatoare a unui joc in
sistemul tur-retur sau play-off, este obligata sa transmita CCCLT rezultatul jocului, in 60 de minute
de la terminarea acestuia prin email la adresele: competitii@frbaschet.ro si federatia@frbaschet.ro.
Formularul pentru comunicarea rezultatelor se poate descarca de pe siteul www.frbaschet.ro
sectiunea ”documente”. Nerespectarea acestei prevederi atrage sanctionarea celor vinovati cu 300
de lei pentru fiecare caz in parte. Prevederile de mai sus nu exonereaza arbitrii principali sa
transmita ”Raportul de Joc” la CCCLT in conditiile stabilite la stagiul din Septembrie 2013. Pentru
toate jocurile oficiale ale Campionatelor Nationale la toate categoriile, disputate in sistemul turneu,
responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine in exclusivitate delegatului FR Baschet,
comisarului sau arbitrului principal al turneului, desemnat pentru aceasta.
Echipele vizitatoare au dreptul să-şi înregistreze numai propriile jocuri fără a solicita acordul
Organizatorilor. La turneul final al CN, toate jocurile vor fi inregistrate pe DVD. Aceasta
responsabilitate revine echipelor organizatoare sau organizatorilor turneelor. DVD-urile vor fi
puse la dispozitia tuturor echipelor contra sumei de 25,00 lei per joc/bucata. Toate echipele sunt
obligate sa isi procure de la organizatori, inregistrarile tuturor jocurilor pe care le-au sustinut in
cadrul turneului.
6.3. Statistica
Pentru jocurile din CN LIGA I echipa organizatoare a turneului final este obligată să
asigure inregistrarea statistică a jocurilor. Aceasta se va efectua în timp real (live) printr-un
program oferit de catre FRB Echipamente minime necesare pentru transmitere:
• conexiune Internet prin cablu,
• calculator (laptop)

• imprimantă
• program statistic (oferit de FRB)
Statisticianul va primi adresa de url, user-ul şi parola care vor fi specifice fiecărei echipe
la începutul campionatului pentru realizarea transmiterii live. Echipa organizatoare a jocului pe
teren propriu, care nu efectueaza transmisia în timp real a jocului prin programul pus la dispoziţie
gratuit de către FRB, va fi amendată cu 200 EURO pentru fiecare joc. Obligaţia statisticianului
echipei gazdă este ca acesta să ofere, la sfârşitul fiecărui sfert, statistica ambelor echipe şi una la
sfârşitul partidei Comisarului FRB. Totodata, statisticianul are obligaţia să trimita log-ul
(fisierul.log) on-line pe adresa: federatia@frbaschet.ro.
6.4. Judecator unic
In cadrul turneelor finale pentru fiecare categorie de echipe, FRB va desemna un Judecator
Unic care va avea rolul de a veghea la respectarea RGOC, ROJB si a prezentului regulament si
care va avea putere de decizie in orice situatie aparuta pe parcursul turneului.
7. PERIOADA DE TRANSER
Perioadele de transfer aprobate sunt:
- 01.08 – 13.10.2016
- 06.02 – 23.02.2016

In caz de transfer se vor respecta prevederile specifice ale regulamentelor in vigoare, atat
pentru jucatorii romani cat si respectiv, pentru jucatorii straini.

8. NEPREZENTARE
a) Neprezentarea la joc va fi sanctionata cu forfait (pierdera jocului cu 0-20 fara punct in
clasament). Acumularea a doua forfait-uri atrage dupa sine excluderea din competitie.
b) Pentru echipele de sine statatoare, excluderea din competitie sau retragerea dupa tragerea la
sorti si stabilirea programului sau pe parcursul competitiei, va duce la pierdera dreptului clubului
respectiv de a inscrie o echipa in Liga I , in sezonul viitor si amenda in valoare de 2500 EURO.
c) Pentru echipele satelit, excluderea din competitie sau retragerea va duce la depunctarea echipei
inscrise in LNB cu 3 trei puncte in editia urmatoare a LNB, de la startul acesteia. Dacă o echipa
pierde prin neprezentare pentru a doua oară, toate rezultatele jocurilor disputate de această echipă
trebuie să fie anulate.

9. CONDIŢII FINANCIARE
Taxele aferente participării în campionatul naţional vor fi achitate direct sau în contul FRB
în cuantumul aprobat de către Adunarea Generală înaintea începerii competitiei. Acordarea
dreptului de organizare a Turneului Final se face prin incredintare directa de catre FRB, in urma
analizei ofertelor primite de la echipele participante: Taxele se percep doar pentru echipele
participante la Turneul Final de promovare, dupa cum urmeaza:
- taxa participare Turneu final de Promovare din Liga I - a – 2500 lei
- taxa organizare Turneu Semifinal Liga I - a – cu incepere de la 5.000 lei
- taxa organizare Turneu Final de Promovare din Liga I - a – cu incepere de la 10.000 lei
Cuantumul sanctiunilor financiare aferente greselilor tehnice acordate este urmatorul:
Antrenori: - 250 lei pentru prima greseala tehnica
- 375 lei pentru a doua greseala tehnica
- 500 lei pentru a treia greseala tehnica - 1 etapa suspendare pentru a patra greseala
tehnica, dupa care se reia de la zero.
- 50 lei greseala tehnica acordata la banca.
Jucatori: - 50 de lei pentru prima greseala tehnica
- 100 de lei pentru a doua greseala tehnica
- 150 de lei pentru a treia greseala tehnica - 1 etapa de suspendare, sau achitarea a 100 de
euro ca sa joace, dupa care se reia de la zero.
Neachitarea pana la jocul urmator a sumelor datorate în urma aplicării sancţiunilor
financiare dictate de catre CCCLT sau alte entitati ale FRB contra jucatorilor, antrenorilor si
oficialilor va determina suspendarea dreptului de joc pentru sportivi, si va interzice prezenta
antrenorilor si oficialilor in zona bancii, sau in imediata apropiere a acesteia.
Utilizarea unui jucător cu dreptul de joc suspendat, ca urmare a neachitării sancţiunilor
financiare, conduce la pierderea jocului prin forfait 20 – 0 fara punct in clasament.
10. CONDIŢII ORGANIZATORICE
Cluburile participante în competitiile care se desfaşoară în România sunt responsabile
pentru:
1. Asigurarea asistenţei medicale calificate, medic sau asistent medical pentru jocurile oficiale, pe
care le organizează. Peste ora de incepere oficiala a jocului se acorda un interval maxim de 15 de

minute pentru asigurarea prezentei personalului calificat. In situatia neindeplinirii cerintei echipa
gazda va pierde jocul prin forfait scor 20 – 0, fara punct in clasament.
2. Respectarea RSCN, ROJB şi deciziilor FRB în ceea ce priveşte desfăşurarea competiţiilor de
baschet din România.
11. DISPOZIŢII FINALE
CCCLT va lua în consideraţie contestaţiile privind rezultatul jocului, numai daca sunt
însoţite de dovada achitării taxei de contestatie de 200 euro, suma nerambursabila. CCCLT se va
autosesiza în toate cazurile de organizare slabă a jocurilor semnalate în rapoartele comisarilor FRB
sau în mass-media. Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita
a prevederilor prezentului regulament. Eventualele incidente de pe teren sau din tribună se vor
analiza şi soluţiona în funcţie de ROJB, RGOC, Regulamentul Comisiei de Disciplina si
Regulamentul Comisiei de Etica, fiind sesizată şi Comisia Naţională de Acţiune împotriva
Violenţei în Sport. Pentru cazurile punctuale care nu sunt cuprinse in prezentul regulament, se vor
aplica prevederile RGOC. Pentru toate cazurile nespecificate în Regulamentele FR Baschet, Biroul
Federal sau Preşedintele FRB va decide în baza propunerilor Comisiilor şi Colegiilor de
specialitate.

