REGULAMENT SPECIFIC
LIGA NAȚIONALĂ DE BASCHET 3x3 2018
1. SCOP
Prezentul regulament stabileşte modul de organizare, sistemul de desfăşurare și omologare a rezultatelor în
campionatului naţional „Liga Națională de Baschet 3x3”. În urma desfășurării competiției se va desemna
echipa campioană a României pentru sezonul 2018.
2. ORGANIZARE
Organizatorul competiţiei este Federaţia Româna de Baschet, prin Comisia Centrală de Competiţii,
Legitimări, Transferări şi Omologări (numită în continuare CCCLTO), împreună cu partenerii acesteia.
În legitimațiile sportivilor, la rubrica destinată denumirii clubului, se va înscrie denumirea structurii sportive
afiliate la FRB.
Toate echipele participante trebuie să respecte următoarele prevederi:
 Statutul FRB (Federaţia Română de Baschet) ,
 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet 3x3 (ROJB),
 Regulamentele comisiilor abilitate
 Contractul Civil dintre Jucatori şi Cluburi (C.A.S. - Contract de activitate sportiva)
 Legislaţia în vigoare.
3. SISTEM ȘI DATE DE DESFĂȘURARE
Înscrierile se fac întocmind un dosar care trebuie să conțină următoarele:
 formular de înscriere în LNB3x3 2018, 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
 tabel aviz medical nominal (medicină sportivă/valabilitate)
 acord testare anti-doping
 taxă de înscriere
Intervalul pentru trimiterea dosarului complet este: 16.04.2018 - 04.05.2018
Liga Națională de Baschet 3x3 se va desfăşura sub forma mai multor turnee (aproximativ 10), acestea fiind
clasificate conform reglementărilor FIBA în vigoare. Perioada competițională / Jocurile în cadrul turneelor se
vor desfășura în perioada: 11.05.2018 - 29.07.2018
3.1. Sistemul competiţional:
a) faza de calificare: participarea la turneele de 3x3 organizate pe teritoriul României în parteneriat cu
Federatia Romana de Baschet. Prin participarea la aceste turnee, echipele vor acumula puncte in
functie de clasificarea turneului in sistemul international FIBA (https://fiba3x3.com/docs/). Echipele sunt
obligate sa participe la un minim de 4 turnee.
b) turneul final (04-05.08.2018): cele mai bine clasate 12 (douasprezece) echipe, la 30.07.2018, ora
locală 16:00, se califică pentru turneul final, urmand a juca un turneu cu 4 grupe, a cate 3 echipe
fiecare, in sistem round robin (fiecare cu fiecare - 2 meciuri), urmat de meciuri eliminatorii in sferturi de
finala (1/4), semi-finală (1/2), finala mica si finala Ligii Nationale de Baschet 3x3 . In alcatuirea grupelor,
capii de serie vor fi stabiliti in functie de pozitia din clasamentul LNB 3x3, indiferent de rankingul
individual si al echipei, conform clasamentului FIBA Ranking.
3.2. Clasament:
Clasificarea echipelor în clasamentul LNB3x3 se va realiza adunând punctele obținute de către jucători,
conform clasamentului FIBA (World Ranking / România, disponibil pe https://play.fiba3x3.com/players),
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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 reziltat 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.

3.2. Echipa câştigătoare a turneului final este declarată Campioană Naţională a Romaniei la categoria 3x3
Masculin / Feminin.
3.3 Participarea in LNB 3x3, editia 2018, a cluburilor din LNB si Liga 1, feminin si masculin, este obligatorie
pentru inscrierea ulterioara in LNB, feminin si masculin, sezonul 2018-2019.
4. CONDIȚII DE PARTICIPARE
A. ECHIPELE
4.1. Pentru a participa în Liga Nationala de Baschet 3x3 al României, Masculin si Feminin, echipele trebuie
să se înscrie, să achite taxele specifice și să depună dosarul complet.
4.2. In Liga Nationala de Baschet 3x3 pot participa doar jucători romani, nascuti in anul 2001 şi mai mari,
pentru masculin si jucatoare nascute 2002 si mai mari pentru feminin.
4.3. Jucătorii de 3x3 pot evolua pentru oricare dintre cluburile înscrise în campionatul național de 3x3
indiferent de clubul la care activeaza in baschetul 5 la 5. (ex. Un jucator de la CSM Oradea 5-5 poate juca în
campionatul național 3x3 pentru CS Phoenix Galați)
4.4. Jucătorii 3x3 vor avea legitimatii FRB tip, specifice pentru aceasta disciplina.
4.5. O echipă de 3x3 va fi formată din 4 jucători, Clubul putând legitima pe parcursul unui sezon maxim 8
jucători.
4.6. Pentru a participa la un turneu echipele sunt obligate să se înscrie pe pe platforma play.fiba3x3.com si
sa se prezinte la data, locul si ora indicata de catre organizator, cu MINIM 3 JUCĂTORI înscrişi și validaţi de
către Federația Română de Baschet Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu amenda de la 1.000
lei pana la 2.000 lei și depunctare.
4.7. Constatarea oricaror nereguli sau abateri de la prezentul regulament vor fi sancționate cu nepunctarea /
depunctarea în clasamentul Ligii Nationale de Baschet 3x3.
4.8. Orice acte de indisciplină pe terenul de joc sau în zona amenajată pentru desfășurarea turneului, va
atrage depunctarea echipei și alte sancțiuni prevăzute în Regulamentul de disciplina al FRB.
B. JUCATORI:
Echipele pot adăuga jucători pe tot parcursul fazei de calificare a sezonului 2018 (11.05.2018-29.07.2018),
cu condiția ca aceștia să nu fi jucat în LNB3x3, pentru nicio altă echipă în actualul sezon, respectând limita
maximă a lotului de jucători (8). În perioada 25.06.2018-01.07.2018, echipele pot opera 4 transferuri de
jucători care au evoluat deja pentru alte echipe în sezonul curent, respectând în continuare limita maximă
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admisă pentru un singur sezon (8). După data de 29.07.2018, nu se mai pot efectua transferuri indiferent de
statutul jucătorului vizat. Toti jucatorii care vor participa la Turneul Final al LNB3x3 2018, sunt obligati sa
joace cel putin la un turneu pentru echipa pe care o vor reprezenta la Turneul Final.
C. CONVOCAREA LA ECHIPA NAȚIONALĂ
Convocarea la Echipa Nationala are prioritate in fata oricarei actiuni intreprinse in aceeasi perioada
de catre echipa de Club. Cluburile care au in lot jucatori convocati la Echipele Nationale nu pot
invoca indisponibilitatea acestora in vederea participarii in LNB3x3
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 neplanificate anterior.
Programul echipelor nationale 3x3 in sezonul 2018
Seniori masculin 08-12.06.2018 World Cup - Manilla, Filipine
Seniori masculin 29-30.06.2018 Calificari Europe Cup - Constanta, Romania
U18 masculin 04-05.08.2018 Calificari Europe Cup - Franta, Romania (Turneu final LNB 3x3) !!!
U18 masculin 31.08-02.09.2018 Europe Cup - Debrecen, Ungaria
Seniori masculin 14-16.09.2018 Europe Cup - Bucuresti, Romania

Seniori feminin 29-30.06.2018 Calificari Europe Cup - Constanta, Romania
U18 feminin 04-05.08.2018 Calificari Europe Cup - Franta, Romania (Turneu final LNB 3x3) !!!
U18 feminin 31.08-02.09.2018 Europe Cup - Debrecen, Ungaria
Seniori feminin 14-16.09.2018 Europe Cup - Bucuresti, Romania
U18 feminin 06-18.10.2018 Jocurile Olimpice de Tineret - Buenos Aires

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.
D. CONTROL ANTIDOPING
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
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decide perioadele de suspendare conform legislatiei in vigoare.
Jucatorii 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.
E. MANAGERI OFICIALI
Cluburile echipelor participante in LNB3x3 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 Fedrația Română de Baschet.
F. TAXE
Taxele aferente participării în LNB3x3 sunt urmatoarele:
1. Taxa inscriere echipa - 100 lei
2. Taxa legitimare jucator - 50 lei
3. Taxa viza anuala jucator - 50 lei
4. Taxa transfer jucator - 100 lei
*Acestea vor fi achitate direct sau în contul FRB, înaintea începerii competitiei.
5. Taxa contestatie - in cuantumul stabilit de regulamentul oficial FIBA 3x3, platibila la locul de
desfasurare a competitiei – 200 USD
conform „Art. 12 - Procedura de protest din Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet 3x3
In cazul in care o echipa crede ca interesele ei au fost afectate de deciziile unui oficial sau de catre
un eveniment care s-a produs in timpul jocului, trebuie sa procedeze in urmatoarea maniera:
I.
Un jucator al echipei va semna foaia de joc imediat dupa sfarsitul jocului si inainte ca arbitrul sa
valideze scorul.
II.
Intr-un interval de 30 (trei zeci) minute, echipa trebuie sa prezinte organizatorilor o explicatie
scrisa a cazului si, de asemenea, sa achite o garantie in echivalentul a 200 USD organizatorilor
competitiei. Daca protestul este acceptat, garantia va fi returnata.
III.
Materialele video pot fi folosite doar pentru a decide daca ultima aruncare din meci a fost
efectuata in timpul regulamentar si/sau daca aceasta a fost de 1 (unul) sau 2 (doua) puncte.”
6. CONDIŢII ORGANIZATORICE
Organizatorii competițiilor care se desfaşoară în România sunt responsabile pentru:
1. Asigurarea cu 20 de minute înainte de începerea turneului, a asistenţei medicale calificate, medic sau
asistent medical și unitate mobilă de interventie(ambulanta).
2. Asigurarea respectararii imaginii de grup sau individuală a FRB, a cluburilor, a adversarilor, a oficialilor şi
a spectatorilor.
3. Asigurarea echipamentelor necesare pentru arborarea drapelului Romaniei.
4. Intonarea imnului Naţional este obligatorie înaintea finalelor LNB3x3.
5. Asigurarea securităţii participantilor şi a persoanelor oficiale la locul de desfăşurare a turneului.
6. 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.
7. 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.
8. DISPOZIŢII 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.
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Pentru toate cazurile nespecificate în Regulamentele FRB, Consiliul Director sau Preşedintele FRB va
decide în baza propunerilor Comisiilor şi Colegiilor de specialitate ale FRB.
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