FEDERATIA ROMANA DE BASCHET
Comisia de Disciplină

REGULAMENTUL DE DISCIPLINĂ

Aprobat in Adunarea Generala a FR Baschet
din 14.05.2014

CAPITOLUL I
ART.1. ATRIBUTII si FUNCTIONARE
1.1. Comisia Centrala de Disciplina este organismul specializat al carui scop este
solutionarea in prima instanta a tuturor abaterilor prevazute de Regulamentul de
Disciplina.
1.2. Comisia Centrala de Disciplina are ca scop promovarea actiunilor preventiveducative iar prin aplicarea unor sanctiuni, sa contribuie la buna desfasurare a
jocului de baschet, intr‐o atmosfera de fair‐play si respect intre jucatori,
antrenori, echipe, arbitri, oficiali si publicul spectator.
1.3. Comisia Centrala de Disciplina are urmatoarele atributii principale:
a. Aplica intocmai prevederile Regulamentului de Disciplina privind abaterile si
sanctiunile, actiunea disciplinara, instantele de judecata, probele si mijloacele
de proba, procedura disciplinara in solutionarea cauzei in prima instanta si
care se aplica diferitelor categorii de membri ai FR Baschet sau persoanelor
aflate sub jurisdictia acesteia.
b. Indeplineste atributiile ce‐i revin pentru initierea si promovarea unor actiuni
preventiv‐educative in scopul imbunatatirii climatului de ordine si disciplina.
c. Judeca apelurile contra masurilor pronuntate de asociatiile judetene de
baschet.
d. Judeca in prima instanta intampinarile sportivilor sanctionati de catre
cluburile/asociatiile sportive cu sectii de baschet participante in campionatele
nationale.
e. Tine evidenta sanctiunilor aplicate sportivilor, antrenorilor, conducatorilor
de echipe si club.

f. Comisia Centrala de Disciplina isi desfasoara activitatea in conformitate cu
Regulamentul de Disciplina si in stransa colaborare cu celelalte comisii si colegii
ale FRB.
1.4. Membri Comisiei de Disciplina nu pot apartine vreunui club/asociatie de
baschet.
1.5. Regulile de disciplina, organele disciplinare si competentele lor, precum si
procedura disciplinara sunt prevazute de prezentul regulament, elaborat in
temeiul Statutului F.R. BASCHET.
1.6. Prevederile prezentului regulament se aplica cluburilor, oficialilor,antrenorilor
jucatorilor, insotitorilor echipelor,reprezentantilor cluburilor, spectatorilor
precum si altor persoane implicate in activitatea baschetbalistica,in competitiile
interne si internationale intercluburi sau intertari,pe teritoriul Romaniei sau in
strainatate,in cazul in care comit abateri de la Regulamentul de Disciplina :
a. In sala, in imediata vecinatate a acesteia, in incinta terenului de joc, la
vestiarele jucatorilor sau arbitrilor sau in orice parte a salii unde urmeaza a se
desfasura jocul sau activitati anexe acestuia ;
b. In cladirile unde isi au sediul organele de conducere ale F.R. BASCHET.
ART.2. COMPONENTA
2.1. Comisia de Disciplina se compune din Presedinte si 3 (trei) membri si un
secretar cu atributii de ordin tehnic.
2.2. Presedintele Comisiei de Disciplina este ratificat de Biroul Federal la
propunerea Presedintelui FR Baschet.
2.3. Membrii Comisiei de Disciplina sunt aprobati de Biroul Federal la propunerea
presedintelui Comisiei de Disciplina.
2.4. Comisia Centrala de Disciplina poate solutiona cauzele si in prezenta a cel
putin 3 membri , din numarul total al persoanelor care o compun.

ART.3. CONVOCARE
3.1. Comisia de Disciplina se convoaca de catre Presedintele sau Secretarul
General al Federatiei de Baschet ori de cate ori este nevoie, telefonic si prin email. Comisia se poate reuni pentru rezolvarea cazurilor prin autosesizare sau la
initiativa unui/unor membrii.
Comisia de Disciplina va analiza cazul si va lua o hotarare in maxim 72 ore, din
momentul convocarii.
Daca un membru al Comisiei de Disciplina nu poate participa la sedinta, din
motive obiective, acesta va primi pe e-mail materialul probatoriu urmand sa-si
exprime votul in scris prin e-mail presedintelui Comisiei de Disciplina.
Un membru al Comisiei de Disciplina care absenteaza de 3 ori consecutiv la
sedinte va putea fi inlocuit cu o alta persoana propusa de presedintele Comisiei
de Disciplina si validata de BF.
3.2. Comisia de Disciplina isi desfasoara activitatea, de regula, la sediul F.R. de
Baschet.
Sedintele Comisiei de Disciplina nu sunt publice.
ART.4. DECIZIILE
4.1. Deciziile Comisiei de Disciplina se iau cu majoritate simpla de voturi.
4.2. Nici un membru nu se poate abtine.
4.3. Toate deciziile trebuie inscrise in Registrul pentru Decizii al Comisiei.
ART.5. PROBE
Deciziile Comisiei de Disciplina se bazeaza pe urmatoarele probe :
a). Raportul comisarului,
b). Raportul arbitrilor,
c). Inregistrarea video (daca exista)

d). Declaratiile partilor
f). Acte medicale doveditoare si orice alt mijloc care serveste la aflarea
adevarului.
ART.6. AUDIEREA
Comisia de Disciplina, daca considera ca este cazul,va proceda si la audierea
arbitrilor, comisarilor, a persoanelor implicate in conflict si a oricaror altor
persoane, in interesul cauzei si pentru aflarea adevarului.
ART.7.
Deciziile luate de arbitri pe terenul de joc sunt definitive si nu fac obiectul analizei
Comisiei deDisciplina.
ART. 8.
Comisia de Disciplina ia masuri disciplinare conform prevederilor prezentului
Regulament de Disciplina.
ART.9.
Nimeni nu se poate prevala de necunoasterea, cunoasterea insuficienta sau
interpretarea eronata a normelor de disciplina, pentru a fi exonerat de
raspundere si sanctiune.
ART.10.
Cluburile, reprezentantii acestora, jucatorii, precum si orice alte persoane
implicate in activitatea baschetbalistica au obligatia de a se conduce dupa
principiile loialitatii, probitatii si spiritului de sportivitate.
Cluburile sunt raspunzatoare de comportarea jucatorilor,reprezentantilor si
suporterilor lor, precum si alte persoane insarcinate de acestea sa exercite functii
sau atributii indiferent de natura lor cu ocazia jocurilor de baschet.

Ele raspund de ordinea si securitatea in sala, si in zona salii inainte, in cursul si
dupa incheierea partidei si de orice incident produs in legatura cu acestea, si vor
putea face obiectul masurilor disciplinare prevazute de prezentul regulament.
ART.11.
Deciziile Comisiei de Disciplina sunt comunicate partilor si colegiilor centrale ale
FR de Baschet prin e-mail / fax si vor fi postate pe site-ul FRB.
Hotararile Comisiei de Disciplina sunt documente publice si vor fi cuprinse in
buletinele informative ale FR de Baschet.
ART.12. SITUATII SPECIALE.
La turneele de juniori FRB va nominaliza un Delegat Federal care va analiza si
solutiona contestatiile echipelor si va decide sanctiunile disciplinare care se
impun, preferabil dupa ce se consulta cu presedintele Comisiei de Disciplina.
Deciziile delegatului federal sunt definitive, irevocabile si executorii.
La turneele semifinale si finale ale CN de juniori va exista o Comisie Tehnica,
alcatuita la sedinta tehnica din ziua premergatoare competitiei, care va decide in
ceea ce priveste contestatiile referitoare la rezultatul jocului cat si sanctiunile
diciplinare care se impun, preferabil dupa consultarea telefonica cu presedintele
Comisiei de Disciplina.Deciziile Comisiei Tehnice sunt executorii doar pe durata
turneului, suspendarile mai mari vor fi raportate imediat Comisiei de Disciplina
care le va analiza si va valida sau le va modifica.
La turneele de 4 echipe, sistem Final Four, FRB va delega un Judecator Unic care
va analiza si va decide in ceea ce priveste contestatiile referitoare la rezultatul
jocului cat si sanctiunile diciplinare care se impun, preferabil in urma consultarii
cu Presedintele Comisiei de Disciplina.
Deciiziile Judecatorului Unic sunt definitive, irevocabile si executorii.

CAPITOLUL II. NORME, ABATERI, SANCTIUNI
ART.13.
13.1. Normele de disciplina contribuie la desfasurarea regulamentara a intregii
activitati baschetbalistice si la dezvoltarea calitativa a baschetului romanesc.
13.2. Normele de disciplina se aplica structurilor sportive afiliate, reprezentantilor
cluburilor, antrenorilor , jucatorilor, insotitorilor echipelor,
oficialilor,
spectatorilor care savirsesc abateri de la Regulamentul de Disciplina.
ART.14. ABATERI DISCIPLINARE
14.1. Abaterea disciplinara este fapta prin care se incalca normele de disciplina si
de comportare savarsita cu intentie sau din culpa.
14.2. Abaterea disciplinara este singurul temei legal al raspunderii disciplinare.
14.3. Pentru o abatere se pronunta o singura sanctiune cu exceptia penalitatilor.
Daca se savirsesc mai multe acte de indisciplina se aplica sanctiunea prevazuta
pentru fapta cea mai grava.
ART.15. RECIDIVA
15.1. Constituie recidiva savirsirea unei noi abateri in termen de pina la 1 an
calendaristic socotit de la data pronuntarii sanctiunii anterioare.
In caz de recidiva, toate sanctiunile si penalitatile
regulament se dubleaza.
15.2. La savirsirea gravitatii abaterii se tine seama de :
a). modul savirsirii abaterii
b). mijloacele folosite pentru comiterea ei
c). scopul urmarit

prevazute in prezentul

d). imprejurarea in care s-a comis
c). urmarile care s-au produs ori s-ar fi putut produce
d). calitatea celui care a savirsit-o si conduita sa anterioara
e). recidiva.
ART.16. MASURILE DISCIPLINARE
16.1. Comisia de Disciplina are competenta si aplica sanctiuni pentru abaterile
comise , si dispune masuri care sa previna savirsirea de noi asemenea abateri.
16.2. Sanctiunea disciplinara este o masura de constringere si un mijloc educativ,
care are ca scop principal respectarea conduitei sportive si prevenirea de noi
abateri.
16.3. Comisia de Disciplina are competenta sa decida cuantumul penalitatilor si
sanctiunilor, intre limita minima si cea superioara tinand cont de urmatoarele
aspecte:
a). Circumstantele agravante sau atenuante
b). Recidiva antreneaza automat dublarea sanctiunii.
c). Sanctiunile pronuntate au efect imediat.
ART.17. SANCTIUNI DISCIPLINARE
17.1. Jucatorii, antrenorii, insotitorii echipei si oficialii jocului
Jucatorii, antrenorii, insotitorii echipei cu responsabilitati speciale (manager,
doctor, masseur, interpret, statistician, conducator de club, etc.) si oficialii sunt
mentionati in ROJB.
Daca un jucator sau una dintre persoanele mentionate mai sus comit infractiuni
care cad sub incidenta sanctiunilor disciplinare, comisarul, unul/toti arbitrii, sau
reprezentantii cluburilor trebuie sa trimita un raport scris la FR Baschet in
urmatoarele 24 (douazeci si patru) ore de la terminarea jocului.

In aceste cazuri vor fi aplicate urmatoarele sanctiuni:
17.1.1.
Amenintari, intimidari si lipsa flagranta a unui comportament
corespunzator.
Actele de violenţă fizica sau verbală şi cele de discriminare petrecute pe teren sau
în afara lui înainte, în timpul sau imediat după terminarea jocului, vor fi
consemnate în raportul de joc al Comisarului indiferent dacă acestea au fost
sancţionate sau nu de către arbitrii jocului.
Toate cazurile de violenţă asa cum s-a menţionat mai sus, vor fi sancţionate
conform prevederilor prezentului Regulament de Disciplina.
a). Violenta verbala, expresiile cu caracter jignitor, injurios, calomnios,
amenintări,
intimidări şi un comportament necorespunzător la adresa arbitrilor, comisarului,
reprezentantilor FRB sau a oficialilor, de la masa scorerului, penalitate
............…………..................................................................….................... 150 EUR
si suspendare de la 1 (una) la 3 (trei) etape.
In cazul recidivei la punctul de mai sus penalitatea va fi dublul celei prevazute
pentru prima infractiune, 300 EUR si dublarea suspendarii primite anterioar.
b). Antrenorii care se fac vinovati de proteste repetate la deciziile arbitrilor,
patrunderea in terenul de joc fara aprobare, gesturi nesportive sau obscene,
discutii neprincipiale cu persoane oficiale (comisari, arbitri arbitrii oficiali,
antrenori ) se
sanctioneaza cu suspendare de la 2 (doua) la 4 (patru) etape si penalitate
de.................................................................…………….............…………………. 200 EUR.
c). Accesul conducatorilor de club, antrenorilor, jucatorilor, insotitorilor echipei
indiferent de atributii si motive in vestiarul arbitrilor, comisarului si oficialilor cu 1
(una) ora inainte de inceperea jocului, pe timpul desfasurarii jocului, in pauza

dintre reprize si dupa terminarea lui fara incuviintarea acestora, se penalizeaza,
pentru fiecare persoana, cu ...................................................................... 300 EUR.
e) Arbitrii, comisaru si oficialii de la masa care fac gesturi obscene sau alte gesturi
care provoaca spectatorii sa echipele vor fi amendati cu .......................... 200 EUR
si vor fi supusi unor sanctiuni conform regulamentelor comisiilor abilitate.
17.1.2 Acte de violenta
a). Actele de violenta comise de catre jucatori sau antrenori, sau alti membrii ai
echipei sau clubului la adresa arbitrilor, comisarului, a oficialilor de la masa
oficiala sau reprezentantilor FRB, se vor penaliza de la ............... 300 la 1500 EUR
si suspendare pentru 1 (una) pana la 5 (cinci) etape.
b). Actele de violenta la adresa adversarilor, coechipierilor sau spectatorilor
comise de persoanele specificate la art.17.1 in timpul jocului, penalitate
.................................................................................................. 300 la 1000 EUR
si suspendare pentru 1 (una) pana la 3 (trei) etape.
c). Actele de violenta la adresa adversarilor, oficialilor, reprezentantilor FRB,
comise de persoanele specificate la art 17.1, dupa terminarea jocului penalitate
de la …....................................................................................... 300 la 1500 EUR
si suspendare pentru 2 (doua) pana la 5 (cinci) etape.
d). Actele de violenta verbala sau fizica si cele de incitare la adresa spectatorilor
comise de persoanele specificate la art 17.1 de mai sus in timpul sau dupa
terminarea jocului,se penalizeaza per persoana cu .................... 200..la..1000 EUR
si suspendare pentru 2 (doua) pana la 5 (cinci) etape. Pentru oficiali sanctiunile
vor fi dictate de comisiile abilitate.

e)Bruscarea de catre persoanele specificate la art 17.1a unui arbitru in timpul, in
pauza sau dupa terminarea jocului se penalizeaza cu amenda:
de la ................................................................................................ 100 la 500 EUR.
si suspendare de la 2 (doua) la 4 (patru) etape.
f) Reprezentantii cluburilor, antrenorii, jucatorii, insotitorii echipelor, oficialii,
instructorii pentru arbitrii care exprima in presa sau alte mijloace media, aprecieri
sau declaratii calomnioase, jignitoare prin care denigreaza public imaginea jocului
de baschet, a adversarilor, a altor cluburi si a reprezentantilor acestora, a
arbitrilor si a reprezentantilor FRB si FIBA, constituie abateri grave de
comportament si buna conduita. Pentru aceste abateri amenda va fi
de la ............................................................................................. 500 la 1000 EUR.
In cazul in care cel sanctionat sustine ca nu a facut afirmatiile respective, atunci el
va fi exonerat de plata amenzii numai daca va aparea o dezmintire in mijloacele
media care au publicat afirmatiile in cauza.
g) Daca una dintre persoanele mentionate la art 17.1, actioneaza de o maniera
care prejudiciaza imaginea FR Baschet, sau cauzeaza pagube fizice sau materiale
echipamentului tehnic, vestiarelor, hotelurilor etc. amenda de pana la ... 500 EUR.
In plus, cei vinovati vor plati integral toate pagubele si stricaciunile.
17.2. Infractiuni comise de Cluburi si de reprezentantii lor
Daca un Club comite o infractiune pentru care poate fi sanctionat disciplinar,
comisarul si unul sau toti arbitrii trebuie sa inainteze catre FRB un raport scris in
timp de 24 (douazecisipatru) ore de la terminarea jocului.
In cazul turneelor sau a jocurilor duble din Play Off/Out, raportul trebuie inaintat
Delegatului Federal în termen de patruzeci şi cinci (45) de minute.
a) Promiterea unor avantaje materiale persoanelor oficiale angrenate in
competitie se penalizeaza cu …………………….....…..................................... 300 EUR
si suspendarea persoanelor implicate pentru 1 (un) an.

b) Determinarea arbitrilor de a inapoia carnete de legitimare pe care le retinusera
pentru comiterea unor abateri precum si determinarea arbitrilor de a scrie in
raportul suplimentar date neconforme cu realitatea se sanctioneaza cu . 200 EUR
penalitate si suspendare 6 (sase) luni a persoanelor implicate.
c) Clubul este solidar cu manifesterile nesportive ale membrilor si reprezentantilor
lui chiar daca acestia au calitatea de spectatori in momentul comiterii faptelor.
d) Inducerea in eroare, cu buna stinta, a FR de Baschet prin furnizarea unor
informatii si declaratii neconforme cu realitatea si/sau a unor documente false se
va amenda cu o suma de la 500 la 2000 EUR
e) Comportarea nesportiva al presedintilor, directorilor, managerilor, a altor
persoane cu functii de conducere in cadrul clubului manifestata prin ameninţarea
şi/sau intimidarea adversarilor (jucători, antrenori, însoţitori, spectatori etc.), şi
oficialilor (arbitrii, comisar, reprezentant FRB sau a altor oficiali), se sancţionează
cu amendă de: ........................................................................................ 500 EUR.
f) Agresarea verbală (trivialităţi, înjurături) la adresa adversarilor, oficialilor se
sancţionează cu amendă de la...................................................... 500 la 1000 EUR
si cu suspendare 3 (trei) luni.
g) . In cazul celei de a doua şi a următoarelor recidive, în plus faţă de dublul
amenzii, Clubul vinovat va juca pe teren propriu fără spectatori, un număr de
jocuri egal cu numărul recidivelor.
h). Refuzul echipei organizatoare de a pune la dispozitia FRB, in urma solicitarii
scrise a acesteia, a înregistrari video a unui joc, disputat pe teren propriu va fi
penalizat cu:.............................................................................................. 2.000 EUR

17.3 Comportamentul antisportiv al spectatorilor
Comportamentul nesportiv al publicului fata de adversari (jucatori, antrenori,
insotitori, suporteri) si / sau a oficialilor (arbitri, comisari, reprezentanti FRB,
oficialii de la masa scorerului, etc. ) in timpul jocurilor disputate pe teren propriu
sau pe alte terenuri se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
Scandarile si proferarea de injurii, cuvinte cu continut obscen sau care incita la
xenofobie, ura nationala, rasiala, sau de clasa ori religioasa, la discriminari de
orice fel si la violenta, amenda ........................................... de la 200 la 1.000 EUR.
In caz de recidiva, penalizarile vor fi duble, iar clubul in cauza va juca urmatoarele
1-3 jocuri pe teren propriu fara spectatori.
Afisarea in arena sportiva a simbolurilor, sloganelor sau textelor cu continut
obscen, care incita la denigrarea tarii, la xenofobie, la ura nationala, rasiala, sau
de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta, indiferent de
marimea si suportul pe care sunt inscriptionate se sanctioneaza cu amenda de la
500 la 1500 euro.
In caz de recidiva, penalizarile vor fi duble, iar clubul in cauza va juca
urmatoarele 1-3 jocuri pe teren propriu fara spectatori
Aruncarea pe teren sau in tribune a unor obiecte necontondente, amenda de
la..................................................................................................300 la 500 EUR.
Aruncarea pe teren sau in tribune a unor obiecte care pot provoca raniri, amenda
de la ……………………………………......................................................500 la 1500 EUR.
In caz de recidiva, penalizarile vor fi duble, iar clubul in cauza va juca urmatoarele
1-3 jocuri pe teren propriu fara spectatori.
Daca incidentele cauzeaza raniri, sanctiunea este de la ........... 1000 la 2000 EUR
si posibilitatea de a juca urmatoarele 2–4 jocuri pe teren propriu fara specatori.

In caz de recidiva penalizarea se va dubla iar clubul in cauza va juca un
numar dublu de etape, fata de suspendarea anterioara, pe teren propriu fara
spectatori.
f) Amenintarea si/sau punerea in pericol a jucatorilor, antrenorilor , oficialilor
(arbitri, comisari, alti oficiali) si spectatorilor folosind obiecte dotate cu raze laser,
aprinderea fumigenelor si petardelor, aruncarea acestora in tribuna sau pe
terenul de joc, se sanctioneaza cu amenda de la .................. 300 la.......1.500EUR.
Daca incidentele cauzeaza intreruperea jocului, clubul vinovat va fi sanctionat cu o
amenda de la………..........................................………………............500 la 1000 EUR
In caz de recidiva penalizarea va fi dubla insotita de interdictia de a juca
urmatorul joc pe teren propriu cu specatori.
Daca incidentele cauzeaza oprirea jocului, fara posibilitatea de a fi reluat, clubul
vinovat va fi sanctionat cu o amenda de. ............................................. 2.000 EUR.
si posibilitatea de a juca urmatoarele 1 – 3 jocuri pe teren propriu fara spectatori.
Pentru intrarea sau interpunerea persoanelor neautorizate in teren inainte, in
timpul jocului sau dupa joc, sanctiunea este de ..........................200 la 1.000 EUR.
Daca persoanele neautorizate au intentii agresive sau sunt agresive sanctiunea
este de…….....................………......................................….......... 500 la 2.500 EUR.
si posiblitatea de a juca urmatoarele 1 – 3 jocuri pe teren propriu fara spectatori.
Pentru tentativa de agresiune sau agresiune fizica, in afara incintei unde s-a
desfasurat jocul, se va aplica o sanctiune de la ........................... 500 la 1.000 EUR.
si interdictia de a juca urmaroarele 1-3 jocuri pe teren propiu cu spectatori.
. Aceste sanctiuni se vor aplica clubului organizator care are obligatia, conform
legislatiei, de a asigura suficiente efective de paza si ordine precum si jandarmi
pentru a preveni si a interveni in timp util in cazul producerii acestor incidente.

Toate sanctiunile mentionate mai sus, sunt aplicabile de asemenea, clubului
vizitator in cazul comportarii antisportive a membrilor echipei cat si a propriilor
spectatori.
17.3.2. Pentru Liga I si juniori, comisia de disciplina are dreptul sa hotarasca
cuantumul penalitatii sau suspendarile, in functie de gravitatea faptelor.
18 Apelul.
O echipa poate contesta decizia luata de Comisia de Disciplina, depunind in 24
ore un memoriu scris in acest sens, la FRB si dovada platii taxei in valoare de 300
EUR.
Memoriu este judecat si solutionat de Comisia de Apel a Federatiei Romane de
Baschet. Apelul este judecat de Comisia de Apel in 24 de ore. In cazul in care
comisia nu se poate intruni in timp util, membri comisiei isi pot comunica votul
catre presedintele comisiei trimitind o copie a deciziei prin e-mail / fax, urmind ca
originalul sa fie depus la procesul verbal in prima sedinta a Comisiei de Apel a FRB.
In cadrul turneelor nu se admit contestatii, iar decizia Delegatului Federal,
Comisiei Tehnice sau Judecatorului Unic este definitiva.
Decizile Comisiei de Disciplina si a Comisiei de Apel se posteaza pe site-ul FRB si
sunt transmise cluburilor in cauza prin e-mail / fax .
NOTA
a). Toate sumele se platesc in lei la cursul BNR din data efectuarii platii.
b). Platile se vor efectua in contul FRB IBAN ,iar OP se va transmite in copie la
FRB in termen de 24 de ore de la efectuarea platii.
c). In cazul platii in numerar FRB va emite chitanta corespunzatoare.
d).Toate taxele de memoriu sint nerambursabile.
e) Neachitarea penalitatilor (amenzilor) conduce automat la suspendarea celor in
cauza pana la achitarea sumelor respective.

Precizari si dispozitii finale

Art.20. Orice caz grav neprevazut in prezentul Regulament Disciplinar poate fi
analizat de Comisia de Disciplina iar decizia va fi supusa validarii Biroului Federal
Art21. Prevedrile prezentului Regulament vor fi aplicate si de Asociatiile Judetene
de baschet in competitiile proprii desfasurate in teritoriile de competenta (raza
judetului respectiv).
Art.22. Sanctiunile pravazute in Regulamentul Disciplinar se aplica si oficialilor
si reprezentantilor cluburilor care urmaresc un joc de baschet in calitate de
spectatori si au abateri de la conduita sportiva.
Art.23. Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea
gresita a normelor de disciplina si a prevederilor prezentului regulament.
Art.24. Sumele rezultate in urma amenzilor prevazute in prezentul regulament si
care vor fi depuse in contul F.R. Baschet constituie venituri proprii.
Art.25. Administrarea sanctiunilor pentru greselile tehnice se va face in
conformitate
cu prevederile Regulamentelor Specifice de Organizare a
Campionatelor Nationale (RSCN) pentru fiecare categorie competitionala si de
varsta.
Art.26. Principiul constitutional privind accesul liber la justitie este garantat.
Orice persoana, in conditiile in care se considera lezata intr-un drept al sau printro masura disciplinara prevazuta in prezentul regulament, se poate
adresa
justitiei.

