REGULAMENT SPECIFIC
CUPA ROMANIEI 2016 – 2017
MASCULIN SI FEMININ
Aprobat de BF al FR Baschet
In sedinta din 15.06.2016

1. SCOP.
Desemnarea echipelor castigatoare a Cupei României pentru sezonul 2016 –
2017 atat la masculin cat si la feminin, care vor avea drept de participare la Competitiile
Europene ale FIBA Europe pentru echipele de club.
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 rezultatelor din cadrul Cupei Romaniei la baschet masculin si feminin din România.
In Cupa Romaniei, 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, dar va putea purta pe durata competitiei si o alta denumire in
baza unul contract de parteneriat pe care este obligat sa-l adauge la cererea de
inscriere.
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 Cupei Romaniei (RSCR),
 Regulamentele comisiilor abilitate,
 Contractul Civil dintre FRB şi Cluburi precum şi
 Legislaţia în vigoare.
3. SISTEM şi DATE DE DESFASURARE
Cupa Romaniei se va desfăşura în sistem combinat, jocuri tur-retur eliminatorii si
turneu final, după cum urmează:
A. CUPA ROMANIEI MASCULIN.
Va avea un singur tur de calificare, sub forma de jocuri tur – retur eliminatorii,
disputat intre cele 8 echipe neparticipante in competitiile intercluburi organizate de FIBA
Europe, conform tragerii la sorti, urmata de turneul ”Final Eight” (cele 4 echipe
invingatoare in primul tur plus cele 4 echipe participante in cupele europene).
Faza 1 - a de calificare: turul in 28.09.2016 si returul in 05.10.2016
Urmare tragerii la sorti din data de 11 Iulie 2016, au rezultat urmatoarele perechi de
jocuri pentru faza I – a. (Echipa A este gazda primului joc).
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Echipa A
BCMU Pitesti
BC-SCM Timisoara
CS Phoenix Galati

Vs.
Vs.
Vs.

Echipa B
SCM „U” Craiova
BCM Olimpic Baia Mare
CSM Ploiesti

BC-CSU Sibiu

Vs.

CS Dinamo Bucuresti

Turneul final (Final Eight): 15.02.2017 – 17.02.2017
La sedinta de acordare a organizarii turneului „Final Eight” vor fi stabilite prin
tragere la sorti, perechile celor 4 jocuri din ziua de 15.02.17.
In ziua de 16.02.2017 se vor disputa jocurile semifinale.
In ziua de 17.02.2017 se va disputa doar finala intre invingatoarele din
semifinale. Echipa invingatoare va fi declarata casigatoarea Cupei Romaniei
Echipele invinse in jocurile semifinale nu vor disputa meciul de clasament
pentru locurile 3-4.
„SuperCupa Romaniei”, masculin, editia 2016 se va disputa in data de
15.09.16, la Oradea, intre echipele CSM CSU Oradea, castigatoarea LNBM 2015-2016
si U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, castigatoarea Cupei Romaniei, editia 2015-2016.
B. CUPA ROMANIEI FEMININ:
Se vor desfasura 3 faze si anume doua faze de calificare cu jocuri eliminatorii tur
retur, urmate de un turneu final – Final Four - de 4 echipe.
Faza 1 de calificare: turul - 15.09.2016, returul - 19.09.2016
Urmare a tragerii la sorti din data de 10 august 2015, au rezultat urmatoarele
perechi de jocuri pentru faza I – a. (Echipa A este gazda primului joc).
FAZA a I - a
Joc
Echipa A
A
CSU Alba Iulia
B
Politehnica-National Iasi
C
CS Universitatea Cluj
D
CS Municipal Satu Mare
E
CSB Teleorman Alexandria

Vs.
Vs.
Vs.
Vs.
Vs.
Vs.

Echipa B
CSM Targoviste
ACSBC Sirius Tg Mures
Univ Goldis ICIM Arad
Olimpia CSU Brasov

CS Phoenix Galati
Prima echipa este gazda la jocul tur din prima faza a Cupei Romaniei.
In urma tragerii la sorti echipa „lucky team” a fost desemnata ACS Sepsi Sic Sf.
Gheorghe.
Faza a 2 – a de calificare: turul – 04.01.2017, returul 08.01.2017
Jocurile din faza a doua a Cupei Romaniei vor fi stabilite de CCCLT prin tragere la
sorti, la o data care va fi anuntata ulterior.
. Celor 5 echipe invingatoare din primul tur li se vor alatura echipa „lucky team” si 2
echipe „lucky loser”, desemnate dintre echipele invinse din prima faza de
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calificare dupa urmatoarele criterii:
a)coeficient total victorii/ total jocuri
b)coeficient cosaveraj prin scadere
c)numar de puncte marcate in deplasare
d)daca egalitatea persista echipa calificata se va desemna prin tragere la sorti.
Turneul final: 10.02.2017 – 11.02.2017
Echipele invingatoare in dubla confruntare tur – retur din Faza a 2 – a de
calificare se califica la turneu ”Final Four” al competitiei (4 echipe).
La sedinta de acordare a organizarii turneului „Final Four” vor fi stabilite prin
tragere la sorti, perechile jocurilor semifinale.
La aceasta tragere la sorti sunt invitati toti reprezentantii echipelor calificate.
In ziua de 10.02.2017 se vor disputa jocurile semifinale.
In ziua de 11.02.2017 se va disputa doar finala intre invingatoarele din semifinale
Echipa invingatoare va fi declarata casigatoarea Cupei Romaniei
Echipele invinse in jocurile semifinale nu vor disputa meciul de clasament
pentru locurile 3-4.
„SuperCupa Romaniei” , feminin, editia 2016, nu se va desfasura deoarece echipa
ACS Sepsi Sic Sf Gheorghe a castigat ambele competii, LNBF si CR.
A.Echipele:
Echipele inscrise in campionatele nationale Liga Nationala de Baschet, atat la
masculin cat si la feminin, sunt obligate sa se inscrie in cadrul competitiei Cupa
Romaniei.
Pot fi folositi jucatori transferati, care au legitimaţii tip FRB cu viza anuală şi aviz
medical valabil inscrisi in “Lista jucatorilor si insotitorilor aprobati de FRB”..
B. Jucătorii:
In ediţia 2016 – 2017 a Cupei Romaniei se vor respecta prevederile specifice
referitoare la utilizarea jucatorilor aprobate in Biroul Federal al FRB din 15.06.2016.
La masculin se pot inscrie pe foaia de arbitraj maxim 5 jucatori straini (indiferent de tara
de origine) si minim 2 jucatori romani vor fi obligatoriu prezenti pe teren, pe toata durata
jocului.
La feminin se pot inscrie pe foaia de arbitraj maxim 5 jucatoare straine (indiferent de tara
de origine) si minim 2 jucatoare romance vor fi obligatoriu prezente pe teren, pe toata
durata jocului.
Daca nerespectarea acestei prevederi se constata in timpul jocului, la prima abatere se va
sanctiona cu greseala tehnica la antrenorul echipei in culpa si se va efectua schimbarea
de jucatoare pentru a intra in legalitate; daca in acelasi joc aceasi echipa incalca regula
jucatorului roman, atunci echipa in culpa va pierde jocul respectiv prin forfait, cu 20-0, fara
punct in clasament.
Daca ulterior desfasurarii jocului se constata o abatere de la aceasta prevedere,FRB fiind
sesizata in maxim 24 de ore de la terminarea jocului, echipa in culpa va pierde jocul cu 200, fara punct in clasament. In ambele cazuri echipa care primeste forfait, cu 20-0, pierde
mansa de calificare. Acest forfait va conta numai in competitia Cupa Romaniei.
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Daca o echipa pierde prin accidentari sau eliminari toti jucatorii romani inscrisi pe
foaia de joc, atunci echipa va continua jocul numai cu numarul maxim de jucatori straini
permisi de RSCR, respectiv 3 jucatori straini la masculin si 3 jucatoare straine la
feminin.
Conform art. 9.5 din ROGC la turneele finale in patru sau opt,echipele pot schimba de la
joc la joc pecific celor 12 jucatori de pe foaia de arbitraj daca:
a) Toți sportivii care se doreste sa fie folosiți, sunt trecuti pe lista de 20 a
jucatorilor si insotitorilor aprobata de FRB si si vor fi validati la sedinta
tehnica;
b) Jucatorii validati (peste 12) pentru durata unui turneu, trebuie sa
poarte fiecare numere diferite, aceleasi pe toata durata turneului. Nu
se poate folosi acelasi numar pentru mai multi jucatori la jocuri
diferite.
c) Sa fie prezentata ”Lista nominala a echipei pentru joc”, cu 12 jucatori,
pentru fiecare joc in parte, fara adaogiri sau stersaturi.

C. Antrenorii:
Echipele vor fi pregătite şi conduse de antrenori posesori ai licenţei FRB
corespunzătoare competiţiilor de seniori Liga Nationala de Baschet, conform RGOC şi
nominalizaţi în “Lista jucatorilor si insotitorilor aprobati de FRB” si in “Lista nominala a echipei
pentru joc”;
Colectivul tehnic al unei echipe din CR va fi obligatoriu urmatorul:
- 2 antrenori, unul principal si unul pecif; unul dintre cei doi sa
fie obligatoriul roman;
- maximum 5 insotitori cu sarcini
pecific mentionate in
carnetele eliberate de FRB, cu viza anuala valabila si inscrisi in
“Lista nominal a echipei pentru joc”. Aceste persoane nu au
voie sa se ridice de pe banca in timpul jocului si nici sa preia
sarcinile unuia dintre cei 2 antrenori.
Cluburile din LNB si CR ai caror antrenori straini nu-si indeplinesc obligatia de a
sustine lectorate conform programului de instruire si licentiere a antrenorilor vor fi
penalizate cu o amenda de 7500 lei; aceasta aceasta penalitate va fi aplicata cluburilor,
iar respectivii antrenori isi pierd dreptul de a activa ca antrenori principali la orice echipa
in LNB si CR incepand din sezonul urmator.
Antrenorii trebuie să adopte o ţinuta corectă la jocurile oficiale: pantalon lung,
camasa, eventual sacou si cravata sau pantaloni lungi si tricou cu sigla clubului .
Prezentarea in trening a antrenorilor este interzisa.
5.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
A. SALA
Sala şi spaţiul de joc trebuie să fie regulamentar, cu dimensiunile de 28 X15 m,
cu podea de lemn, înălţimea plafonului de minimum 7 m, având echipamentul tehnic
prevăzut de ROJB.
Sala trebuie să fie omologată de Comisia CCCLT a FRB conform RGOC şi
ROJB. Omologarea va fi făcută în urma verificării, conform Anexei 1, nivelului de
4

conformare cu cerinţele referitoare la dimensiunile Echipamentului tehnic necesar
pentru desfăşurarea unui joc de baschet, prevăzute în ROJB.
B. DATA şi ORA DE DISPUTARE
În cadrul Cupei Romaniei, jocurile se vor disputa la datele stabilite in program
avand ora de incepere in intervalul orar 10:00–20:00 la feminin si 17-20:30 la masculin.
In cazul jocurilor televizate (contract FRB) jocurile se vor disputa conform
progrămarii CCCLT in functie de ora de transmisie TV.
In situaţia în care două echipe dispută jocurile de pe teren propriu în aceiaşi sală
CCCLT va putea decala jocul unei dintre echipe cu maximum 24 ore faţă de data de
desfăşurare a etapei cu respectarea prevederilor referitoare la reprogramarea unui joc
prevazute în RGOC.
In Cupa Romaniei sunt admise rocade de jocuri, schimbarea localitatilor de
disputare intre tur si retur pentru motive bine intemeiate, prin acordul părților.
De asemenea, in cazul jocurilor „tur – retur” este posibil sa se joace 2
jocuri in acceasi localitate cu acceptul ambelor echipe si stabilirea clara a
responsabilitatilor financiare.
Structurile sportive/echipele organizatoare ale jocurilor sau turneelor, in special in
cazul LNB si CR (m&f), sunt obligate sa asigure, la cerere, cel putin o pozitie de
antrenament de 45 - 60 minute echipei/ echipelor vizitatoare. Pozitia se poate asigura
cu o zi inaintea jocului/ competitiei, la o ora cat mai apropiata de ora disputarii jocului
oficial in care sunt implicate echipele in ziua urmatoare, sau in dimineata zilei jocului.
Asigurarea pozitiei se face contra cost sau prin reciprocitate, iar solicitarea trebuie
facuta in scris cu minimum 10 zile inainte. In cazul nerespectarii acestei prevederi
sanctiunea este de 300 EUR.
C. MINGEA DE JOC
In jocurile oficiale din cadrul Campionatului Naţional masculin Divizia A vor fi
utilizate mingi Molten mărimea 7 la masculin si marimea 6 la feminin.
D. ECHIPAMENTUL DE JOC
Echipamentul de joc trebuie să fie conform RGOC şi reglementărilor FIBA.
Pe tricoul de joc este obligatoriu sa se scrie pe spate deasupra numarului numele
jucatorului iar pe fata sa fie inscriptionata sigla FRB.
Pentru LNB si CR (m&f), numele jucatorului trebuie sa apara pe spatele echipamentului
(vezi RGOC art. 10.3 si RS cap. D/pct.2), deasupra numarului de joc.
Amplasarea numelui in alta parte se sanctioneaza cu o amenda de 25 EUR /jucator/joc.
Lipsa numelui jucatorului de pe spatele echipamentului de joc se sanctioneaza cu o
amenda de 50 EUR / jucator/joc.
Lipsa numerelor pe fata si spatele maieurilor conform Regulamentului FIBA si a RGOC
va fi sancţionată cu 50 EURO pentru fiecare jucator/joc. Este permisa folosirea
numerelor 0 si 00 sau numerele de la 1 la 99.
E. OFICIALI
În sezonul 2016 – 2017, delegarea arbitrilor se va face de către CCAB in
conformitate cu prevederile din RGOC si cu aprobarea Presedintelui FRB. In toate
fazele competitiei CR masculin si feminin se va arbitra cu trei arbitri.
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Echipele participante în Cupa Romaniei ediţia 2016 – 2017 nu au dreptul de a
recuza arbitrii pe parcursul desfaşurării competiţiei.
În sezonul 2016 – 2017, delegarea comisarilor se va face de către CC in
conformitate cu prevederile din RGOC si cu aprobarea Secretarului General al FRB.
Echipele participante în Cupa Romaniei ediţia 2016 – 2017 nu au dreptul de a
recuza comisari pe parcursul desfaşurării competiţiei.
La turneele “Final Four” si “Final Eight” presedintele FRB va nominaliza un
Judecator Unic ale carui decizii sunt definitive si executorii.
F. INREGISTRĂRI
Înregistrarea video şi înregistrarea statistică sunt obligatorii conform RGOC.
Înregistrare video
Toate jocurile din Cupa Romaniei, masculin si feminin vor fi obligatoriu
înregistrate video pe suport electronic (DVD).
Echipele masculine si feminine vor beneficia de contractul incheiat de FRB cu o
firma specializata.
Pentru echipele feminine costurile acestor inregistrari vor fi introduse in “taxa de
participare” in LNB si CR.
Pentru inregistrarea video a jocurilor, echipele gazda au obligatia sa asigure o
conexiune internet prin cablu si sa acorde tot sprijinul reprezentantului firmei pentru
inregistrarea video si transmiterea ei.
Echipa gazda are obligatia sa verifice inainte de joc ca aparatul NVR montat de INFOSport este conectat la reteaua de 220 v. Sabotarea inregistrarii jocului se sanctioneaza
cu amenda de 2000 euro.
Statistica
Pentru jocurile din Cupa Romaniei, masculin si feminin echipa gazdă este
obligată să asigure inregistrarea statistică a jocurilor. Aceasta se va efectua în timp real
(live) printr-un program oferit de catre FRB şi Omnilogic SA.
Echipamente minime necesare pentru transmitere:
 conexiune Internet prin cablu
 calculator (laptop)
 imprimantă
 program statistic (oferit de FRB)
In cazul in care aceasta activitate nu se poate duce din diverse cauze (defectiuni
imprimanta, computer, retea wirless, lipsa toner, lipsa hartie, etc) unitatea sportiva
organizatoare va fi sanctionata cu o amenda de 100 EUR/joc. In caz de recidiva,
cuantumul amenzii se va dubla de fiecare data.
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.
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Totodata, statisticianul are obligaţia să trimita log-ul (fisierul.log) on-line pe adresa:
federatia@frbaschet.ro.
G. NEPREZENTARE
Neprezentarea la joc, retragerea din competitie sau retragerea de pe teren se vor
soluţiona în conformitate cu RGOC şi ROJB.
H. STABILIREA CASTIGATORELOR FAZELOR DE CALIFICARE
La Cupa Romaniei, pentru stabilirea echipei care se califică în etapa superioară
se va proceda după cum urmează:
a. Dacă primul joc din Cupa Romaniei se termină la egalitate, invingatoarea celui de al
doilea joc se califică în faza următoare.
b. Dacă primul joc are un învingator, cel de al doilea joc se poate termina la egalitate iar
echipa învingătoare în primul joc se califică în faza următoare
c. Dacă fiecare echipă câştigă cate un joc, echipa care a realizat o diferenţă mai
mare de puncte, pe totalul celor două jocuri se califică în turul următor.
d. Dacă fiecare echipă câştigă cate un joc şi la terminarea celui de al doilea joc
ambele echipe au acelaşi număr de puncte marcate, pe totalul celor două jocuri,
atunci cel de al doilea joc se va prelungi cu atâtea perioade de 5 min. câte sunt
necesare pentru ca între punctele marcate de fiecare echipă, pe totalul jocurilor, să nu
mai fie egalitate. Echipa care a realizat o diferenţă mai mare de puncte marcate, pe
totalul celor două jocuri se califica în turul următor.
e. Dacă ambele jocuri se termină la egalitate atunci, cel de al doilea joc se va prelungi
cu atătea perioade de 5 min. cate sunt necesare pentru a se desemna un învingător al
jocului. Echipa care va câştiga se califică în turul următor.
Pentru stabilirea echipelor “lucky loser”, la jocurile tur-retur din CR, in cazul unui
joc egal fiecare echipa va primi 1,5 puncte (conform hotararii BF din 08.10.2015).
I. COMUNICAREA REZULTATULUI
Pentru toate jocurile oficiale ale LNBM si CR disputate in sistemul etape tur – retur
sau play – off, responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine echipelor gazda,
organizatoarele acestora.
Echipa gazda organizatoare a unui joc in sistemul tur - retur sau play off, este obligata
sa transmita la CCCLT rezultatul jocului, in 60 minute de la terminarea acestuia.prin Email: competitii@frbaschet.ro si federatia@frbaschet.ro
Pentru a exista dublul control al exactitatii datelor, aceasta noua prevedere nu
anuleaza vechea prevedere privind obligatia Comisarilor jocurilor, de a transmite
telefonic la CCCLT rezultatul, imediat dupa terminarea jocurilor.
Nerespectarea acestei prevederi atrage sanctionarea celor vinovati cu 300 lei pentru
fiecare caz in parte.
Pentru toate jocurile oficiale ale disputate in sistemul turneu de 4, responsabilitatea
transmiterii/verificarii rezultatelor revine in exclusivitate Delegatului FR Baschet, desemnat
pentru aceast turneu.
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J. CONDIŢII FINANCIARE
Taxele aferente participării în Cupa Romaniei vor fi achitate direct sau în contul
FRB în cuantumul aprobat de către Adunarea Generală înaintea începerii competitiei.
Conform deciziei Biroului Federal din 08.09.2014 echipele care nu fac dovada
achitarii taxei de participare in CR si LNB pana la primul joc sustinut in calitate de gazda
vor pierde acest joc cu 20-0.
Acordarea dreptului de organizare a Turneului “ Final 4” precum si a “Turneului
Final 8” al Cupei Romaniei se face prin incredintare directa de catre FRB, in urma
analizei ofertelor prezentate de echipele participante: taxa organizare Turneu “Final 4”
sau “Final 8” Cupa Romaniei – cu incepere de la 10.000 de lei.
Pentru a fi luate în considerare şi judecate, contestaţiile împreună cu taxele
aferente vor fi trimise la sediul FRB în conformitate cu prevederile RGOC.
Toate sancţiunile financiare vor fi achitate integral fără deducerea comisioanelor
bancare, direct sau în contul FRB.
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 neprezentare 20 – 0.
Pentru sanctiunea aplicata, clubul sau jucatorii in cauza au obligatia de a face
dovada platii, transmitand catre FRB, prin fax sau e-mail, ordinul de plata vizat de
banca ordonatorului, din care rezulta ca plata a fost efectiv ordonata.
Achitarea sumelor datorate pentru sanctionarea jucatorilor antrenorilor sau
echipei cu greseala tehnica se face pana la urmatorul joc in caz contrar jucatorul nu are
drept de joc iar antrenorul nu are voie sa conduca jocul echipei pana la stingerea
datoriei financiare.
K. CONDIŢII ORGANIZATORICE
Cluburile participante în competitiile care se desfaşoară în România sunt
responsabile pentru:
- Asigurarea asistenţei medicale calificate, medic sau asistent medical si unitate
mobila de interventie (salvare) pentru jocuri amicale sau oficiale, pe care le
organizează. Peste ora de incepere oficiala a jocului se acorda un interval maxim de
15 minute pentru asigurarea prezentei personalului calificat si a unitatii mobile de
urgenta. In situatia neindeplinirii cerintei echipa gaza va pierde jocul prin neprezentare
scor 20 – 0.
- Respectarea regulamentelor şi deciziilor FRB în ceea ce priveşte desfăşurarea
competiţiilor de baschet din România. Participarea la prezentarea echipelor inaintea
jocurilor a tuturor componentilor echipe echipati identic. Nerespectarea purtarii
echipamentului identic de catre componentii echipei se sanctioneaza cu 100 Euro
pentru fiecare jucator.
- Asigurarea unei comportări exemplare a tuturor membrilor clubului (Directori,
jucători, antrenori, manageri, însoţitori, suporteri, spectatori) în cazul jocurilor de pe
teren propriu cât şi a celor din deplasare, în aşa fel încât jocul să se desfaşoare în
condiţii de fair play.
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- Respectarea imaginii de grup sau individuală a FRB, a Clubului, a adversarilor,
a oficialilor şi a spectatorilor. În caz contrar, penalitatea este de 500 Euro.
Asigurarea echipamentelor necesare pentru intonarea imnului Naţional şi arborarea în
sală a drapelului României.
-Intonarea imnului Naţional este obligatorie înaintea începerii fiecărui joc din
Liga Nationala de Baschet masculin si feminin si Cupa Romaniei.
-Asigurarea securităţii echipei vizitatoare şi a persoanelor oficiale (arbitrii,
comisar, etc.) din momentul sosirii şi până la plecarea, în deplină siguranţă, de la locul
de desfăşurare a jocului.
-Prezentarea planului de asigurare a ordinii, Comisarului FRB, inainte de joc.
-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.
-Comisarul FRB va controla şi va raporta dacă interviurile au fost acordte de
catre jucatori, antrenori si oficiali in zona special destinata interviurilor de catre echipa
gazda la nivelul terenului.
Toate echipele din CR sunt obligate sa amplaseze in sala in care-si organizeaza
jocurile de pe teren propriu, 1 (un) 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. Bannereul nu tebuie
sa fie acoperit de spectatori sau de alte materiale publicitare si el trebuie sa fie
vazut in intregime.
Nerespectarea prezentei prevederi se sanctioneaza cu amenda de 300 EUR.
Nerespectarea obligatiei de a transmite ora de incepere a partidei la CCCLT si echipa
adversa confrom prevederilor RGOC se sanctioneaza cu 100 EUR.
L. PROTECTIA ZONEI BANCII ECHIPELOR
In conformitate cu prevederile Art.16.3 din ROJB – Echipamentul pentru baschet,
„toti spectatori trebuie să fie asezati la o distantă de cel putin 5000 mm de la marginea
exterioară a liniei care delimiteaza spatiul de protectie (2000 mm) din jurul de terenul de
joc”. Astfel, pentru protectia echipelor distanta din spatele bancilor si primul rand de
spectatori trebuie sa fie de 3000 mm.
Prin exceptie, daca din punct de vedere constructiv nu se poate respecta aceasta
prevedere, atunci, bancile echipelor vor fi amplasate la marginea exterioară a liniei care
delimiteaza spatiul de protectie (albastru Pantone 3005) din jurul terenului de joc (2000 mm de
la linia de tuse) si, cel putin in spatele bancii oaspetilor vor fi in tribuna 3 - 4 randuri libere, sau
acestea vor fi ocupate numai de suporterii si/sau invitatii oaspetilor.
.
M. 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.
9

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 ale FRB.
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