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REGULAMENTUL SPECIFIC AL COMPETITIILOR DE BASCHET 3x3, MASCULIN,
2019 (CRM 3x3 2019 si LNBM 3x3 2019,)
1. SCOP: Prezentul regulament stabileste modul de organizare, sistemul de
desfasurare si omologare a rezultatelor in competitiile nationale de
baschet 3x3, masculin, din sezonul 2018-2019: Cupa Romaniei 3x3 2019,
Liga Nationala de Baschet 3x3 2019.
In urma desfasurarii competitilor se vor desemna:
- Echipa castigatoare a Cupei Romaniei 3x3, M, 2019;
- Echipa campioana a LNBM 3x3, 2019;
2. ORGANIZARE - Organizatorul competiţiilor este Federaţia Româna de
Baschet, prin Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi
Omologări (numită în continuare CCCLTO), împreună cu partenerii
acesteia.
3. CONDITII DE PARTICIPARE:
- a) Inscrierea si plata taxei de inscriere: se vor face conform punctelor
6 si 7 din prezentul regulament.
- b) Echipele: fiecare club trebuie sa inscrie o echipa formata din cel
putin 4 jucatoari romani, varsta intre 18-35 ani (nascuti1985-2000);
preferabil, la turnee, pe cat posibil, sa participe aceeasi jucatori.
- c) Jucatorii - Jucătoarii de 3x3 pot evolua pentru oricare dintre
cluburile înscrise în campionatul național de 3x3 indiferent de clubul
la care activeaza in baschetul 5x5. (ex. Un jucator de la CSM Oradea
5x5 poate juca în campionatul național 3x3 pentru CS Phoenix Galați)

-

Jucătorii de 3x3 vor avea legitimatii FRB tip, specifice pentru aceasta
disciplina.
- O echipă de 3x3 va fi formată din 4 jucători, Clubul putând legitima
pe parcursul unui sezon maxim 8 jucători.

- d) Convocare Loturi National - Convocarea la lotul national are
prioritate in fata oricarei actiuni intreprinse in aceeasi perioada de
catre echipa de Club. Cluburile care au in lot jucatori convocati la
ehipele nationale nu pot invoca indisponibilitatea acestora in
vederea participarii in LNB 3x3.
Convocarea jucătorilor seniori și juniori la acțiunile echipelor naționale
se va face cu minimum 15 zile înainte de începerea lor, în formă scrisă prin
formularul de convocare. Convocările pot fi făcute si cu mai puțin timp înainte,
în cazul apariției unor acțiuni ale echipelor naționale neprevăzute și
neplanificateanterior.
Formularul de convocare va fi inaintat catre clubul la care este legitimat
sportivul pentru 3x3 si sportivului pe adresa de posta electronica personala.
Responsabilitatea comunicarii tuturor informatiilor transmise de FRB prin
formular, precum si asigurarea transportului sportivilor la si de la actiunea
echipei nationale, revin clubului la care este legitimat sportivul pentru 3x3.
- In cazul neprezentarii sportivului la actiunile lotului national se vor
aplica sanctiunile prevazute de RGOC, dupa caz, sportivului si/sau
clubului.
- Jucatorii sau antrenorii/managerii 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 si
Regulamentului de Disciplina.
- e) Control doping - Jucătorii înregistrați pentru competițiile FRB sunt
de acord prin semnarea formularului de accept al controlului
antidoping, să se supună testelor de control antidoping, sa furnizeze
probe biologice (ex.: urină, sânge, salivă, transpirație) și să se supună
oricărui alt tip de test de control prevăzut de către FIBA, IOC sau
Agenția Mondială Antidoping (WADA) ori de câte ori sunt solicitați să
o facă. In cazul depistarii pozitive a jucatorilor unei echipe
participante in cadrul competitiilor nationale, ANAD va decide
perioadele de suspendare conform legislatiei in vigoare.bJucatorii
suspendati vor primi drept de joc la expirarea suspendarii, numai

daca achita la FRB o penalitate de 300 de euro sau contravaloarea
facturii emise de ANAD pentru cheltuielile de recoltare si analiza a
probei. Aceasta regula se va aplica si in cazul transferurilor, jucatorul
primind cartea verde numai daca achita la FRB penalitatea mai sus
mentionata.
- f) Manageri/Oficiali - Echipele participante sunt obligate să
desemneze un reprezentant oficial, care va fi înscris în “Lista
jucătorilor şi insotitorilor înregistrată de FRB” și care va fi responsabil
de echipă și de acțiunile acesteia, asigurând totodată și comunicarea
cu Federația Română de Baschet.
- g) Taxe – Taxele* aferente participării în competitiile 3x3, CRM si
LNBM, sunt urmatoarele:
1. Taxa inscriere echipa - 100 lei pentru fiecare competitie
2. Taxa legitimare jucator - 50 lei
3. Taxa viza anuala jucator - 50 lei
4. Taxa transfer jucator - 100 lei ;
5. Taxa de contestatie – 200 USD; procedura contestatie conform
RGOC.
*Acestea vor fi achitate direct sau în contul FRB, înaintea începerii
competitiei.
- h) Sanctiuni - echipele care nu se inscriu, se retrag din competitie sau
nu vor participa la toate turneele din CRM 3x3 sau la numarul minim
de turnee impus in LNBM 3x3, inclusiv Turneul Semifinal si Turneul
Final, vor fi sanctionate conform deciziilor CD din 22.10.2018 adica,
penalitate in cuantum de 10.000 EURO pentru fiecare competitie si
interzicerea transferurilor jucatoarilor straini pentru sezonul 20192020 in Liga Nationala de Baschet Masculin(5x5).
4. CONDITII DE DESFASURARE - Toate jocurile se vor desfasura conform
Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet 3x3, aprobat de FIBA.
5. CONDITII ORGANIZATORICE: - Organizatorii competitiilor de 3x3, care se
desfasoara in Romania, sunt responsabili pentru:
- Asigurarea cu 20 de minute înainte de începerea turneului, a
asistenţei medicale calificate, medic sau asistent medical și unitate
mobilă de interventie(ambulanta).

- Asigurarea respectararii imaginii de grup sau individuală a FRB, a
cluburilor, a adversarilor, a oficialilor şi a spectatorilor.
- Asigurarea echipamentelor necesare pentru arborarea drapelului
Romaniei.
- Intonarea imnului Naţional este obligatorie înaintea finalelor LNB 3x3
si a finalei CR 3x3.
- Asigurarea securităţii participantilor şi a persoanelor oficiale la locul
de desfăşurare a turneului.
- Protecţia zonei în care se desfaşoară controlul antidoping pentru a
facilita respectarea intocmai a procedurilor de control, în cazul în care
se efectuează control antidoping la jocul respectiv.
- Amplasarea pe teren, a unui banner cu sigla FR Baschet, in locuri
vizibile pentru spectatori si de o asemenea maniera incat sa fie
permanent in raza vizuala pentru camerele televiziunilor care
transmit jocurile. Banner-ul nu tebuie sa fie acoperit de spectatori
sau de alte materiale publicitare si el trebuie sa fie vazut in intregime.
6. CUPA ROMANIEI 3x3, masculin, 2019 (14.02.2019-14.04.2019)
- Organizator: FR Baschet
- Participanti: echipele din LNB, masculin(22 echipe)
- Inscrierea si plata taxei de inscriere: termen limita 18 ianuarie 2019.
Înscrierile se fac întocmind un dosar care trebuie să conțină
următoarele:
- • formular de înscriere în CUPA ROMANIEI 3x3 2019, completat
integral;
-

• tabel nominal cu minim 4, maxim 8 sportivi, posesori ai
legitimației tip FRB, specifice pentru aceasta disciplina, care să aibă
cont valabil și confirmat, pe platforma play.fiba3x3.com, respectiv
nominalizarea a minim unui reprezentant legal / manager,
responsabil pentru activitatea echipei - termen limita 11 februarie
2019, ora 16:00;

-

• tabel aviz medical nominal (medicină sportivă/valabilitate)
• acord testare anti-doping
• taxă de înscriere in cuantum de 100 lei

- Perioade de transfer: 03.01 – 11.02.2019
- Sistem competitional si date de desfasurare:
a) Faza de calificare: 14-17 februarie 2019 (in fereastra LN de seniori) - 4
turnee de o zi; cele 22 de echipe vor fi impartite in 2 serii, Est si Vest, pe
criteriu geografic; in doua localitati, pe serii, se vor desfasura cate 4
turnee, obligatorii pentru toate echipele din LNBM. In fiecare serie
echipele vor fi impartite in grupe de 3(4) echipe si se va juca round-rubin
(2-3 jocuri) si apoi eliminatoriu. Se va face clasamentul pe cele 4 turnee
si primele 6 clasate din fiecare serie se vor califica la turneul final al CR.
Prin participarea la aceste turnee, echipele vor acumula puncte in
functie de clasificarea turneului in sistemul international FIBA de
clasificare (https://fiba3x3.com/docs/).
Clasificarea echipelor în clasamentul CRM 3x3 se va realiza adunând
punctele obținute de către jucători, conform clasamentului FIBA (World
Ranking / România, disponibil pe https://play.fiba3x3.com/players),
actualizat după fiecare turneu. În urma punctelor obținute prin
participarea la turnee, se va alcătui un clasament, independent, exclusiv
pentru echipele înscrise în Cupa României 3x3. În alcătuirea acestui
clasament vor fi luate în considerare toate rezultatele fiecărei echipe în
actualul sezon. Criterii de departajare: în situatia unei egalități de
puncte, criteriul principal de departajare va fi coșaverajul general
(puncte marcate), rezultatele directe.
b) Turneul final (semifinal): 13-14 aprilie, cu 12 echipe; echipele vor fi
impartite in 4 grupe de 3 echipe fiecare, se va juca in sistem round-rubin,
urmat de jocuri eliminatorii, sferturi de finala, semifinala si finala.
In alcatuirea grupelor, capii de serie vor fi stabiliti in functie de pozitia din
calsamentul CRM 3x3, indiferent de rankingul individual si al echipei,
conform clasamentului FIBA Ranking.
Neparticiparea la aceste turnee se va considera retragere din
competitie si va fi sanctionata conform prezentului regulament.

Echipele sunt obligate sa participe la toate turneele cu 4 jucatori.
INREGISTRAREA ECHIPELOR/JUCATORILOR LA FIECARE TURNEU VA FI
EFECTUATA DE FRB, PE BAZA TABELULUI TRANSMIS DE CATRE FIECARE
ECHIPA, PENTRU CELE INSCRISE CU 4 JUCATORI SAU, IN CAZUL CELOR
INSCRISE CU MAI MULTI JUCATORI, CU 4 DINTRE ACESTIA, INDICATI IN
PREALABIL DE CATRE REPREZENTATNTUL ECHIPEI.
Echipa câştigătoare a turneului final este declarată castigatoarea Cupei
Romaniei la Baschet 3x3, Masculin, editia 2019.
7. LIGA NATIONALA DE BASCHET 3x3, MASCULIN, (01.06.2019 04.08.2019)
- Organizatori: FR Baschet in colaborare cu Sport Arena.
- Participanti: echipele din LNB, masculin (22 echipe).
- Inscrierea si plata taxei de inscriere: termen limita 10.05.2019.
Înscrierile se fac întocmind un dosar care trebuie să conțină
următoarele:
- • formular de înscriere în LIGA NATIONALA de BASCHET 3x3 2019,
completat integral ;
-

• tabel nominal cu minim 4, maxim 8 sportivi, posesori ai legitimației
tip FRB, specifice pentru aceasta disciplina, care să aibă cont valabil
și confirmat, pe platforma play.fiba3x3.com, respectiv nominalizarea
a minim unui reprezentant legal / manager, responsabil pentru
activitatea echipei - termen limita 29.05.2019, ora 16:00;

-

• tabel aviz medical nominal (medicină sportivă/valabilitate)
• acord testare anti-doping
• taxă de înscriere in cuantum de 100 lei

- Perioade de transfer: 10.05-29.05.2019 si 01-07.07.2019
- Sistem de desfasurare si calendar:

a) a) faza de calificare: 01.06 -28.07.2019 - in aceasta perioada, partenerii
nostri de la Sport Arena vor organiza 9 turnee de cate doua zile. Echipele
din LNBM sunt obligate sa participe la minim 5 turnee, la alegere.
Turneele Sport Arena sunt programate la urmatoarele date:
01-02.06.2019 T1
08-09.06.2019 T2
15-16.06.2019 T3
22-23.06.2019 T4
29-30.06.2019 T5
06-07.07.2019 T6
13-14.07.2019 T7
20-21.07.2019 T8
27-28.07.2019 T9
b) Turneul Final , 03-04.08.2019, va fi organizat de FR Baschet cu primele
12 echipe, conform clasamentului final al fazei de calificare.
Echipele sunt obligate sa participe la turnee cu 4 jucatori.
Participarea la turneul final a echipelor calificate este obligatorie.
Neparticiparea la TF se va considera retragere din competitie si va fi
sanctionata conform prezentului regulament.
Clasificarea echipelor în clasamentul LNB 3x3 se va realiza adunând punctele
obținute de către jucători, conform clasamentului FIBA (World Ranking /
România, disponibil pe https://play.fiba3x3.com/players), actualizat după
fiecare turneu. În urma punctelor obținute prin participarea la turnee, se va
alcătui un clasament, independent, exclusiv pentru echipele înscrise în LNB
3x3. În alcătuirea acestui clasament vor fi luate în considerare toate rezultatele
unei echipe în actualul sezon, astfel:
- Adunand punctele generate de catre jucatorii sai dupa fiecare turneu la
care participa.
- Puncteaza jucatorii care formeaza echipa cu cel mai bun rezultat in fiecare
etapa (in cazul participarii unui club in aceeasi etapa la doua turnee
diferite)
- Clasamentul se formeaza adunand punctele obtinute de echipa cu cele mai
bun rezultat la fiecare etapa.

- Punctajul unei echipe la sfasitul unui turneu va rezulta in urma insumarii
punctelor generate de fiecare component al echipei respective. Acesta nu
se mai poate modifica chiar daca unul sau mai multi jucatori care au
contribuit la obtinerea respectivul punctaj parasesc echipa pentru orice fel
de motiv. (transfer, incheiere contract)
- excepție făcând situația în care, două echipe, aparținând aceluiași Club,
participă simultan la turnee diferite, urmând să puncteze în clasament doar
echipa care obține rezultatul mai bun. (ex. Dacă un Club, legitimează 7 sau
8 jucători, poate concura simultan, cu 2 echipe, la 2 turnee diferite, urmând
sa primească în clasament doar punctele echipei cu cel mai bun rezultat
obținut în acea etapă (weekend).
* în caz de egalitate de puncte criteriul principal de departajare va fi
coșaverajul general (puncte marcate), rezultatele directe, respectiv numărul de
turnee jucate.
Echipa câştigătoare a turneului final este declarată CAMPIOANA
NATIONALA si castigatoarea Ligii Nationale de Baschet 3x3,
masculin, editia 2019.
8 .DISPOZITII FINALE
Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita
a prevederilor prezentului regulament.
Incidentele produse inainte, in timpul si dupa terminarea jocului vor fi
analizate ulterior si de catre comisiile jurisdictionale ale FRB.
Pentru toate cazurile nespecificate în Regulamentele FRB, Consiliul Director
sau Preşedintele FRB va decide în baza propunerilor Comisiilor şi Colegiilor de
specialitate ale FRB.

