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In cuprinsul prezentului Regulament privind organizarea activităţii Comisarilor
de baschet din România s-au utilizat următoarele abrevieri:
ANST

Agenţia Naţională pentru Sport si Tineret

FRB

Federaţia Română de Baschet

CCB

Comisia Comisarilor de Baschet
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FIBA

Federaţia Internaţională de Baschet Amator
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C.C.B.
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BASCHET
COMISIA COMISARILOR DE BASCHET (CCB)

REGULAMENTUL
Privind organizarea activităţii Comisarilor de baschet
din România
Cap I COMISARUL DE BASCHET FRB
Art. 1. Comisarul FRB este o persoană fizică, calificată profesional, care este investită
cu o calitate oficială să participe la desfăşurarea jocurilor oficiale sau amicale (etape
săptămânale sau turnee) de Baschet, în limitele prevăzute de prezentul
Regulament.
În timpul desfăşurării atribuţiilor sale Comisarul FRB are obligaţia să pună în
aplicare prevederile Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet precum şi celelalte
regulamente, acte normative, sau recomandări ale FIBA, FRB sau CCB, care
reglementează în România activitatea sportivă în general şi pe cea de baschet în mod
special.
Orice altă notiune de exemplu : observator, observator evaluator, evaluator, etc
utiizată în Statutul FRB, Regulamentele FRB sau ale comisiilor şi colegiilor FRB
precum şi în alte documente elaborate şi aprobate de FRB este echivalentă cu cea
de COMISAR FRB în sensul în care este utilizată în acest regulament.

Art. 2. Pot deveni Comisari de baschet :
a) Foşti arbitri internaţionali FIBA
b) Foşti arbitri divizionari A de valoare (care au activat minim 10
campionate la nivelul diviziei A feminin sau masculin)
c) Personalităţi recunoscute care activează sau au activat în baschet
(antrenori, foşti mari sportivi internaţionali).
Art. 3. Comisarii FRB trebuie să dovedească un înalt profesionalism cu o credibilitate
morală şi cinste în afara oricărui dubiu. Ei trebuie să fie persoane absolut neutre,
fără legătura cu vreun club sau secţie de baschet, care activează în campionatele
divizionare de baschet ale României.
Art. 4. Criteriile care trebuie îndeplinite pentru a putea deveni Comisar FRB sunt :
a) Să facă o cerere la Comisia Comisarilor de Baschet (CCB).
Cererea trebuie însoţită de un CV din care să rezulte activitatea
din domeniul baschetului.
b) La data participării la examenul de candidat de Comisar de
baschet FRB să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani.
c) Propunerea nominală a candidaţilor pentru funcţia de Comisar FRB
este făcută secretarului general al FRB de către Preşedintele
CCB.
d) După susţinerea testelor de calificare profesională (şi în funcţie
de rezultatele obţinute) se va întocmi lista cu candidaţii reuşiţi
listă ce se va înainta Preşedintelui FRB spre aprobare şi Biroului
Federal spre validare.
e) Menţinerea în activitate a Comisarilor FRB se face în baza
aprecierii activităţii depuse precum şi a realizării a cel puţin 80%
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din punctajul maxim la examenul de testare periodică a calificării
profesionale.
Art. 5 Cursurile de calificare profesională pentru a deveni comisar de baschet se vor
desfăşura conform unei programe analitice elaborate şi aprobate de CCB.
Art. 6 In baza rezultatelor obţinute la examenul de testare profesională (şi în funcţie
de rezultatele obţinute) se va întocmi un clasament valoric al Comisarilor FRB
(care va fi şi un criteriu de delegare la meciuri ). Clasamentul se realizează de
compartimentul secretariat al CCB şi se înaintează de către Preşedintele CCB
spre aprobare Preşedintelui FRB şi spre validare Biroului Federal.
Comisarii FIBA activi, care au susţinut şi promovat testările organizate de
Federaţia Internaţională sunt calificaţi de drept COMISARI NAŢIONALI activi.
Art. 7 Orice persoană care a promovat examenul de calificare pentru comisar de
baschet va fi declarată COMISAR NAŢIONAL.

Capitolul II ORGANIZAREA ACTIVITAŢILOR COMISARILOR DE BASCHET
COMISIA COMISARILOR DE BASCHET (CCB)
Art. 8

Art. 9
Art.10

Activitatea Comisarilor de baschet din România este organizată şi îndrumată de
către COMISIA COMISARILOR DE BASCHET (CCB) sub jurisdicţia Federaţiei
Române de Baschet (FRB).
Toţi comisarii de baschet din România, trebuie să fie în evidenţa CCB.
Comisia Comisarilor de Baschet (CCB), este organul de specialitate al
Federaţiei Romane de Baschet (FRB) şi este controlat în activitatea sa de
către Preşedintele FRB şi Biroul Federal, în faţa cărora răspunde nemijlocit.
Prin intermediul CCB, este condusă întreaga activitate a Comisarilor de baschet
din România.
CCB este organizat şi funcţionează potrivit Regulamentului de organizare a
activităţii Comisarilor FRB şi a regulamentelor FRB.

Art.11 CCB este compus dintr-un Preşedinte care este ajutat în activitatea sa de
un secretariat (compus din 2-3 membri).
Preşedintele CCB este numit în funcţie de către Preşedintele FRB şi validat de către
Biroul Federal.
Preşedintele CCB este ales din rândul Comisarilor FRB activi (de preferat din rândul
Comisarilor FIBA).
După validare Preşedintele CCB îşi va alege membrii secretariatului şi ai
compartimentului tehnic cu care va colabora pentru buna desfăşurare a activităţii
CCB.
Durata Mandatului preşedintelui CCB este identică cu a Biroului Federal care l-a
validat.
Preşedintele şi ceilalţi membri ai CCB, vor fi aleşi dintre foşti arbitri de baschet FIBA,
foşti arbitri naţionali de mare valoare şi comisari FIBA sau naţionali, care prin
activitatea lor au fost permanent în contact cu baschetul şi care nu au nici un fel de
legătură cu cluburile care activează în Campionatele naţionale de baschet ale
României.
Pe timpul mandatului se pot face modificări în componenţa CCB, în funcţie de
necesitaţi. Orice modificare va fi supusă de Preşedinte în plenul CCB şi după
aceea va fi prezentată Preşedintelui FRB spre validare în Biroul Federal.
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Art.12

Preşedintele CCB are următoarele atribuţii:
• Apără interesele tuturor Comisarilor de baschet din România în relaţia cu
ANS, FRB şi /sau alte organisme interne si/sau internaţionale;
• Este reprezentantul tuturor comisarilor de baschet din România şi al CCB, pe
plan intern şi internaţional, direct sau prin intermediul FRB, după caz;
• Supraveghează modul în care se respectă regulamentele privind
activitatea Comisarilor FRB;
• Urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adoptate de CCB;
• Conduce stagiile anuale şi examenele periodice de testare profesională.
• Aprobă programul de desfăşurare a stagiilor anuale şi a examenelor
periodice de calificare profesională.
• Realizează setul de chestionare pentru testarea teoretică periodică a
comisarilor FRB.
• Coordonează îndeplinirea programului anual de activitatea CCB;
• Programează Comisarii FRB la toate jocurile oficiale organizate de FRB
pe teritoriul României. Forma finală a programului de delegări se
validează de Preşedintele FRB şi constituie baza emiterii delegaţiilor
nominale pentru ComisariI FRB.
• Prezidează şedinţele CCB;
• Decide prin votul său luarea unei hotărâri, în caz de egalitate de voturi a
membrilor CCB;
• Analizează abaterile comise de Comisarii FRB şi propune sancţiunile
conform cu regulamentul de sancţiuni CCB.
• Indeplineşte orice alte atribuţii cu care este mandatat de către Biroul
Federal sau Preşedintele FRB.
Art. 13 Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii :
• Tehnic :
• Propune programul de desfăşurare a stagiilor anuale şi a
examenelor periodice de calificare profesională.
• Evidenţe :
• Ţine evidenţa datelor personale ale comisarilor FRB
• Solicită actualizarea periodică a datelor personale a comisarilor FRB
• Înregistrează toate documentele emise de CCB către alte organe ale
FRB în registrul de evidenţă al CCB
• Arhivare :
• Păstrează arhiva de documente oficiale emise de CCB :
• Regulamentul de organizare a activităţii comisarilor de
baschet FRB (anexa de sancţiuni, manualul Comisarului
FRB)
• Forma oficială a :
1. Raportului comisarului asupra jocului
2. Raportul de evaluare a arbitrilor
3. Instrucţiunile
de
completare
a
Raportului
Comisarului asupra jocului
4. Instrucţiunile de completare a raportului de evaluare
a arbitrilor
• Arhiva de rapoarte asupra meciurilor primite de la comisarii
FRB după fiecare etapă
• Arhiva de Buletine informative emise de CCB
• Alte documente emise de CCB
• Cooperare cu alte organe ale FRB :
• Ţine evidenţa constatărilor din rapoartele comisarilor şi le trimite, pe
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cele privind nerespectarea regulamentelor FRB, sub formă de raport
periodic către conducerea FRB
• Cooperează cu sectorul Competiţii al FRB pentru editarea
programului de delegări a comisarilor la jocuri şi corelează acest
program cu delegările arbitrilor primite de la CCAB, furnizând forma
finală a programului de etapă care se aprobă de Preşedintele FRB
• Delegările comisarilor FRB :
• Transmite săptămânal (în format electronic) programul delegărilor
comisarilor reprezentantului FRB care anunţă pe site-ul FRB
programul fiecărei etape.
• Ţine evidenţa delegărilor la meciuri a comisarilor FRB şi informează
periodic Preşedintele CCB asupra numărului de meciuri ale fiecărui
Comisar.
• Ţine evidenţa indisponibilităţilor precum şi a sancţiunilor comisarilor
FRB
• Activitatea comisarilor FRB
• Trimite în format electronic toate anunţurile CCB către Comisarii FRB.
• Asigură activităţile de secretariat pentru pregătirea stagiilor de testare a
calificării profesionale a comisarilor FRB.
• Întocmeşte lista valorică a comisarilor FRB rezultată în urma
rezultatelor obţinute la examenul de testare periodic.
• Editare, publicare :
• Asigură editarea şi publicarea Buletinului informativ periodic al CCB.
• Asigură editarea legitimaţiilor anuale emise pentru fiecare comisar
în parte.
Art. 13.1 Compartimentul tehnic al CCB are următoarele atribuţii :
 Tehnic
o Asigură actualizarea periodică a următoarelor documente :
 Raportul de evaluare a arbitrilor.
 Raportul comisarului asupra jocului.
 Instrucţiunile de completare a Raportului Comisarului asupra
jocului.
 Instrucţiunile de completare a raportului de evaluare a arbitrilor .
 Lista de verificări a comisarilor.
 Manualul Comisarului FRB.
 Anexa cu sanctionarea abaterilor comise de comisari.
 Regulamentul de organizare a activitătii comisarilor FRB.
 Orice altă categorie de documente care sunt necesare activităţii
comisarilor FRB.
 Analiză şi propuneri
 Analizează modul în care comisarii îşi indeplinesc activitatea în
conformitate cu atribuţiile lor şi informează periodic Preşedintele
CCB privind constatările negative care trebuie sancţionate.
 Consemnează din rapoartele de evaluare a arbitrilor :
• Modalitatea de completare a acestora de către comisari
corelat cu instrucţiunile aferente.
• Calificativele şi notele acordate arbitrilor.
 Face propuneri de materiale prin care să se susţină imbunătăţirea
activităţii comisarilor FRB.
 Cooperare cu alte organe ale FRB :
 Cooperează cu sectorul tehnic al CCAB şi trimite acestuia
rapoartele de evaluare asupra arbitrilor.
Art.14 Relaţia dintre CCB şi Colegiul arbitrilor de baschet din România (CCAB) se
asigură prin intermediul celor doi Preşedinţi ai CCB şi CCAB.
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Art.15 CCB nu deţine nici un fel de mijloace financiare, toate cheltuielile necesare
desfăşurării activităţii sale fiind asigurate de către FRB.
Art.16 Acţiunile CCB pot fi susţinute financiar sau material de către sponsori, prin
intermediul FRB, care prin serviciul contabilitate va ţine evidenţa acestora,
conform normelor în vigoare.
Art.17 CCB este responsabil pentru :
a) Întocmirea Regulamentului privind organizarea activităţii Comisarilor de baschet din
România precum şi a altor documente necesare activităţii. Este de asemenea
responsabil de urmărirea modului de aplicare a acestor documente în practică.
b) Examinarea candidaţilor care doresc să devină Comisari de baschet FRB precum
şi a celor care vor să devină comisari FIBA.
c) Propunerea nominală a candidaţilor declaraţi reuşiţi la examenul de clasificare
profesională pentru a deveni candidaţi de Comisari de baschet FIBA. Lista
acestora este aprobată de preşedintele FRB şi validată de Biroul Federal şi va
permite celor în cauză participarea la stagiile FIBA pentru candidaţi de Comisari
FIBA.
d) Prin compartimentul secretariat ţine evidenţă tuturor Comisarilor naţionali şi
internaţionali din România precum şi a activităţii depuse de aceştia pe plan naţional
şi internaţional)
e) Analizarea şi judecarea cazurilor de abateri precum şi pentru aplicarea de sancţiuni
disciplinare în conformitate cu Regulamentul de sancţionate a abaterilor comise de
Comisari.
f) Organizarea stagiilor de pregătire, perfecţionare şi verificare ale comisarilor,
cursurilor de reciclare, testărilor periodice şi simpozioanelor, vizând
îmbunătăţirea şi uniformizarea prestaţiei comisarilor;
g) Elaborarea şi editarea periodică a "Buletinului Informativ" al CCB;

CAPITOLUL III.
BASCHET

CALIFICAREA Şl CLASIFICAREA COMISARILOR DE

Art.18

Calitatea de Comisar de baschet se acordă de către Federaţia Română de
Baschet la propunerea nominală a CCB, în urma promovării examenului de
calificare profesională.
Art.19 Categoriile de clasificare a Comisarilor de baschet sunt :
a) Comisar FIBA
b) Comisar FRB
c) Comisar (titlu onorific) la retragere
Art. 20 Calitatea de comisar FIBA :
a) Se acordă numai de către FIBA
b) Recomandarea pentru participarea la cursul de CANDIDAT pentru
COMISAR FIBA se aprobă de preşedintele FRB la propunerea
nominală a CCB şi este validată de către Biroul Federal.
c) Candidatul de Comisar FIBA trebuie să fi activat minim un sezon ca
şi comisar FRB şi să nu fi avut în ultimul sezon sancţiuni majore.
d) Candidatul de comisar FIBA trebuie să susţină un test de regulament
şi de masă oficială în limba engleză. La test trebuie obţinut minim
80% din punctajul maxim .
e) Numărul de candidaţi care vor participa la Stagiul FIBA pentru
CANDIDAT DE COMISAR FIBA va fi stabilit ţinând seama şi de
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numărul de locuri acordate de FIBA pentru fiecare federaţie inclusiv
pentru România.
Art. 21 Comisarii FIBA sunt obligaţi sa participe la stagiul de pregătire al arbitrilor şi
comisarilor FRB unde sunt convocaţi.
Art. 22 Comisarii FIBA nu au obligaţia să susţină testele naţionale pentru a acţiona ca şi
comisari naţionali.
Art. 23 Comisarii FIBA neactivi (care nu au promovat ultimul examen FIBA) se supun
tuturor regulilor Comisarilor FRB.

CAPITOLUL IV DELEGAREA COMISARILOR FRB la jocuri
Art. 24 Comisarii FRB sunt reprezentanţii oficiali al FRB la competiţiile interne de divizia A
masculin şi feminin (liga naţională), turnee naţionale, turnee semifinale şi finale la
toate categoriile de vârstă.
Art. 25 Licenţele Comisarilor sunt emise anual de FRB la propunerea nominală a CCB
după terminarea cursului de pregătire şi testare profesională a Comisarilor.
Art. 26 Suplimentar Comisarii FRB vor avea o legitimaţie eliberată de CCB şi semnată de
FRB, legitimaţie pe care Comisarii o vor purta pe toată perioada partidei la care sunt
delegaţi.
Art. 27 Criteriul principal pe baza căruia se fac nominalizările este COMPETENŢA
PROFESIONALĂ a Comisarilor. În acest sens un element esenţial este clasamentul
valoric întocmit în urma testului profesional periodic.
Art. 28 Comisarii nu pot schimba nominalizarea primită fără aprobarea CCB.
Art. 29 Numărul Comisarilor activi într-un sezon competiţional poate fi MAXIM DUBLUL
meciurilor care se dispută într-o etapă (divizia A masculin şi feminin). Derogarea de
la acestă regulă se aprobă de către Biroul Federal al FRB.
Art. 30 Comisarii FRB au sarcina de a :
a) Colabora cu arbitrul principal care are sarcina de a controla LICENŢELE
jucătorilor, antrenorilor şi a persoanelor oficiale care stau în zona băncii
echipelor participante la joc.
b) Supraveghea buna desfăşurare a jocului, activitatea oficialilor de la masa
oficială
c) Observa şi evalua calitatea arbitrajelor prestate de arbitri la jocurile pentru care
sunt delegaţi.
Art. 31 In cazul în care un Comisar FRB nu se achita de sarcinile pe care le are de
îndeplinit de o maniera corespunzătoare şi în spiritul regulamentelor, el poate fi
descalificat din funcţia de Comisar la propunerea CCB, cu aprobarea Preşedintelui FRB şi
cu validarea deciziei de către Biroul Federal.
Art. 32 În cazul în care la unele jocuri se solicită programarea unui Comisar FRB, la cererea
uneia dintre echipe, desemnarea acestuia se va face de către CCB.

CAPITOLUL V OBLIGAŢIILE COMISARILOR FRB
Art. 33 Comisarii FRB sunt obligaţi să se prezinte la jocurile la care au fost delegaţi de către
CCB.
Art. 34 La fiecare joc unde sunt delegaţi ei trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile ce le
revin şi să se asigure că jocul de baschet se desfăşoară cu respectarea literei şi spiritului
Regulamentului oficial al jocului de baschet precum şi a Statutelor şi regulamentelor
FRB.
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Art. 35 Pentru realizarea acestui scop, Comisarii FRB trebuie să coopereze deplin cu cei doi
(trei) arbitri programaţi la joc, cu organizatorii şi conducătorii echipelor participante la acel
joc.
Art. 36 În timpul jocului şi la terminarea acestuia, dacă arbitrii îi cer anumite informaţii, el
trebuie să le furnizeze. Dacă pe parcursul jocului Comisarul solicită arbitrilor ajutorul în
rezolvarea anumitor situaţii, arbitri trebuie să coopereze cu acesta. In orice CAZ
ARBITRUL PRINCIPAL ESTE CEL CARE IA DECIZIA FINALĂ.
Art. 37 Comisarii FRB sunt în mod special responsabili de înregistrarea şi raportarea
abaterilor de la sportivitate comise de :
• Componenţii echipelor
• Oficialii echipelor
• Oficialii jocului (cei de la masa oficială)
• Spectatori
Art. 38 La terminarea partidei Comisarul FRB este obligat să comunice arbitrilor
CALIFICATIVELE cu care vor fi notaţi fiecare în raportul său de evaluare
pentru arbitri.
Art. 39 După terminarea jocului Comisarii sunt obligaţi să completeze şi transmită
către CCB şi FRB:
a) Raportul comisarului asupra jocului, statistica jocului realizata
electronic în timpul jocului precum şi foaia oficială de joc.
b) Raportul de evaluare asupra arbitrilor.
c) Rapoarte suplimentare (daca este cazul)
d) Orice alte documente solicitate de FRB şi CCB
Art. 40 Rapoartele vor fi completate pe formularele oficiale primite de la CCB şi în
conformitate cu instrucţiunilor de completare elaborate de CCB şi distribuite
fiecărui comisar în parte. Rapoartele vor fi expediate în format electronic către
FRB, CCB şi CCAB la adresele de email şi către persoanele desemnate în
acest sens.
Art. 41 Comisarul este obligat să transmită în cel mai scurt timp la FRB orice protest sau
reclamaţie primită din partea unei echipe participantă la jocul respectiv, furnizând în
acelaşi timp toate informaţiile pe care le consideră necesare. În acest caz este obligatorie
trimiterea la FRB şi a casetei meciului sau înregistrarea partidei (caseta video). In situaţii
de acest gen se informează telefonic imediat (în termen de o oră) asupra celor
întâmplate atât preşedintele FRB cât şi cel al CCB.
Art. 42 DISPONIBILITATEA Comisarilor FRB este permanentă. Dacă un comisar este indisponibil
într-o anumită perioadă el trebuie să anunţe CCB-ul cu cel puţin 5 zile înainte de data
respectivă, în nici un caz după ce a fost programat. Astfel de situaţii se admit numai în
cazuri excepţionale (dacă au argumente întemeiate) şi nu mai mult de 2 ori pe
campionat. În caz contrar respectivul Comisar va fi oprit de la programări pe o perioadă
nedeterminată.
Art. 43 In timpul jocului locul Comisarului FRB este OBLIGATORIU situat între SCORER şi
CRONOMETROR.
Art. 44 De asemenea Comisarii FRB au obligaţia:
a) Să cunoască Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet cu anexele sale cât şi toate
Regulamentele FRB;
b) Să aplice în activitatea sa prevederile din Manualul Comisarului FRB;
c) Să fie prezent la sala / terenul de joc conform regulilor stabilite prin RGOC.
d) Să se prezinte la jocul la care sunt delegaţi într-o vestimentaţie
corespunzătoare funcţiei oficiale pe care o îndeplineşte.
e) Să fie prezent pe teren cu 20 min. înaintea începerii jocului, pentru a urmări
împreună cu arbitrii, preparativele pentru joc ale celor două echipe,
prezentarea echipelor şi pentru a participa la intonarea IMNULUI
NAŢIONAL înainte de începerea jocului.
9

f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)

Dacă observă nereguli în activitatea oficialilor de la masa oficială, să
solicite arbitrilor luarea de măsuri necesare, după caz, mergând chiar
până la înlocuirea acestora.
Să dea lămuriri NUMAI dacă este solicitat de arbitri, oficiali sau reprezentanţii
echipelor.
Să fie împreună cu arbitri pe toată perioada cât se află în localitatea unde se
desfăşoară jocul.
Să nu încalce interdicţia de a se pronunţa public asupra jocului sau prestaţiei
arbitrilor, precum şi cea de a face declaraţii care-i depăşesc competenţele.
Să facă raport suplimentar ori de câte ori este solicitat de CCB sau consideră
el necesar.
Să discute cu arbitri la sfârşitul jocului fără a admite prezenţa altor persoane
la discuţii. Dacă este solicitat de aceştia, poate discuta cu arbitri şi la începutul
partidei şi la pauzele dintre reprize.
Să răspundă operativ la orice solicitare primită din partea CCB, inclusiv la cele
în format electronic cu confirmare de primire (email).

CAPITOLUL VI DREPTURILE COMISARILOR FRB
Art. 45 Comisarul FRB este reprezentantul FRB la jocul/competiţia la care a fost
delegat. El are autoritatea deplină pentru rezolvarea tuturor situaţiilor
divergente care pot apare între organizatori, echipe şi arbitri, în spiritul şi litera
Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet cât şi Statutului şi Regulamentelor
FRB.
Art. 46 Ori de câte ori este cazul, Comisarul FRB are dreptul de a solicita organizatorilor
ca forţele de ordine să fie în număr suficient pentru protecţia echipelor, arbitrilor
şi oficialilor care participă la jocul respectiv şi pentru a asigura desfăşurarea
normală şi în deplină sportivitate a jocului de baschet.

CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINANCIARE
Art. 47 Comisarii FRB sunt obligaţi la plata unei taxe de viză anuală, fără de care nu
sunt consideraţi a fi în activitate în corpul Comisarilor FRB în sezonul respectiv.
Art. 48 Dispoziţiile referitor la drepturile băneşti pentru transport, cazare, masă şi
indemnizaţie profesională pentru activitatea depusă sunt prevăzute în Normele
Financiare care reglementează activitatea arbitrilor şi oficialilor la jocurile de
baschet.
Art. 49 Toate cheltuielile ocazionate de delegarea la CERERE a Comisarilor FRB vor fi
suportate în întregime de către solicitant.

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE
Art. 50 Pe toata durata menţinerii în activitate, în calitate de Comisar FRB, aceştia NU
au dreptul să funcţioneze ca arbitri sau oficiali la jocurile oficiale de baschet
desfăşurate sub egida FRB.
Art. 51 Comisarii FRB primesc o licenţa de Comisar din partea FRB care este vizată anual
cu ocazia achitării cotizaţiei. Aceasta licenţă dă dreptul la accesul gratuit pe
toate terenurile de baschet din România, unde se desfăşoară competiţii interne
sau internaţionale, oficiale sau amicale. În cazuri deosebite şi la solicitarea
organizatorilor, cererea de intrare gratuită trebuie să fie făcută în timp util, pentru
obţinerea acreditării.
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Art. 52 Abaterile săvârşite de Comisarii FRB se vor sancţiona în raport cu
gravitatea şi consecinţele faptelor, după cum urmează:
a) avertisment;
b) suspendare temporară pe o perioada determinată;
c) excludere din corpul Comisarilor FRB.
Art. 53 Aprecierea fiecărei fapte şi aplicarea sancţiunilor se vor face în conformitate
cu Anexa privind sancţionarea abaterilor comise de Comisarii FRB, care face
parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 54 Repetarea unei abateri se socoteşte ca recidivă numai în cazul producerii ei în
acelaşi sezon competiţional. În acest caz se va recurge la aplicarea unei sancţiuni
superioare celei iniţiale (conform Anexei).
Art. 55 Orice Comisar FRB care este în acelaşi timp şi comisar FIBA şi care, pentru un
motiv oarecare, pierde calitatea de Comisar activ naţional FRB, pierde automat
şi calitatea de comisar FIBA.
Art. 56 Această dispoziţie se aplică de asemenea şi în cazul suspendării temporare
pe o perioadă mai mare de 3 luni a unui Comisar FRB care este şi comisar
FIBA.
Art. 57 Decizia de sancţionare se va comunica, în scris şi Comisarului în cauză.
Art. 58 Instanţa care poate analiza, judeca şi sancţiona abaterile săvârşite de Comisarii
FRB este CCB cu validarea sancţiunii de către Preşedintele FRB.
Instanţele de apel sunt :
a) Comisia de Apel pentru sancţiunile decise de Comisia de disciplină a FRB
b) Biroul Federal pentru sancţiunile decise de CCB şi de către Comisia de Apel.
Art. 59 Comisarii FRB sancţionati au dreptul să conteste în scris deciziile de sancţionare
date impotriva lor în termen de 15 zile de la data comunicării oficiale a sancţiunii.
După acest termen, contestaţiile nu vor mai fi luate în considerare. Contestaţiile se
vor adresa în scris forurilor conducătoare ale activităţii baschetbalistice după cum
urmează :
a) Pentru sancţiunile dictate de CCB la Biroul Federal ca ultimă instanţă
b) Pentru sancţiunile date de Comisia de disciplină la Comisia de Apel sau la Biroul
Federal ca ultimă instanţă.
Art. 60 Taxa de contestaţie este :
a) de două ori valoarea indemnizaţiei de arbitraj ca şi comisar de la jocul de referinţă,
pentru sancţiunile referitoare la atribuţiile de comisar FRB şi
b) de patru ori valoarea indemnizaţiei de arbitraj ca şi comisar de la jocul de
referinţă, pentru sancţiunile de natura disciplinară.
Aceste taxe se achită în contul aferent al FRB. Neachitarea taxei de contestaţie
duce la anularea contestaţiei şi neluarea în considerare a acesteia.
Art. 61 Deciziile adoptate de organele abilitate ca ultimă instanţă sunt definitive şi
executorii.
Art. 62 In situaţia în care prin decizia definitivă i se dă dreptate celui care a făcut
contestaţia, atunci taxa de contestaţie îi va fi inapoiată.
Art. 63 Activitatea Comisarilor FRB încetează în următoarele situaţii :
a) cerere de retragere din activitate;
b) declarare ca inapt medical;
c) inactivitate pe o perioada de 2 ani consecutivi ;
d) excluderea din corpul Comisarilor FRB.
e) La împlinirea vârstei de 70 de ani la o dată înainte de data de începerea
unei noi editii a campionatelor naţionale de divizia A.
11

Art. 64 Prezentul regulament împreună cu anexele sale (Sancţionarea abaterilor
comise de comisarii FRB - anexa 1, Manualul Comisarului FRB - anexa 2 şi
Procedura de susţinere a examenului teoretic – anexa 3) intră în vigoare la data
aprobării sale de către Biroul Federal al FRB
.
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C.C.B.
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BASCHET
COMISIA COMISARILOR DE BASCHET (CCB)

SANCŢIONAREA ABATERILOR COMISE DE
COMISARII FRB

ANEXA 1- LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
COMISARILOR FRB
Abaterile săvârşite de către Comisarii FRB în activitatea lor se sancţionează
după cum urmează:

I. AVERTISMENT
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Absenţe nemotivate la şedinţele convocate de conducerea FRB.
Aspect fizic şi prezentare neglijentă; (R. Art. 44 lit. d, M art. 3.3, 4.2)
Necompletarea
tuturor
elementelor din rubricile înscrise în raportul
Comisarului asupra jocului precum şi în cel de evaluare asupra arbitrului; (R.art.
40)
Acceptarea decontării de către organizatori a drepturilor financiare cuvenite, după
terminarea jocului; (M. Art. 4.11)
Nerespectarea convenţiei de denimire a fişierelor electronice transmise către FRB,
CCB si CCAB.
Lipsa de cooperare înainte, în timpul sau după terminarea partidei a COMISARULUI
FRB cu arbitrii (R.art.36)

II. SUSPENDARE PENTRU O ETAPĂ
a)
b)
c)
d)

Prezentarea la locul de desfăşurare a jocului cu mai puţin de 60 min., înainte de
ora oficială de începere a jocului; ( M art. 2.1)
Neinformarea operativă a arbitrului principal asupra incorectitudinii oficialilor; (R.
art. 44 lit. f)
Refuzarea nejustificată şi cu întârziere a unei programări. ( R.art. 42)
Anunţarea tardivă, în afara termenului stabilit de acest regulament, a
indisponibilităţii de a participa la partida la care sunt delegaţi. (M art. 1.4)

III. SUSPENDARE PENTRU DOUĂ ETAPE
a)
b)
c)

Recidivă la abaterile menţionate la pct. I şi II;
Prezentarea la teren cu mai puţin de 20 min. înainte de ora oficială de
începere a jocului; (R. art.44 lit. e)
Expedierea cu întârziere a raportului Comisarului asupra jocului, a raportului de
evaluare pentru arbitri sau a altor materiale, respectiv documente, care intră în
responsabilităţile Comisarilor FRB (R.art. 39, M art. 7.4, 7.5, 7.6)
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d)
e)

f)
g)

Nerespectarea recomandărilor privind relaţiile Comisarului cu arbitrii şi oficialii;
(R. art. 44 lit. f, g, h, i, j, k, l)
Prezentarea la joc după ora oficială de începere a jocului, fapt care determină
începerea cu întârziere a acestuia, inclusiv în situaţia reluării jocului cu întârziere
după pauza regulamentară; (M. Art. 2.1 )
Necomunicarea către arbitri, în discuţia de după partidă, a CALIFICATIVELOR
pentru prestaţia acestora. (R. art. 38, M. Art 7.7)
Nerespectarea procedurii de verificare a documentelor de joc pentru toţi
participanţii la partidă conform M. Art. 4.3.

IV. SUSPENDARE PENTRU PATRU ETAPE
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Recidivă la abaterile menţionate la punctul III
Prezentarea la joc după ce acesta a început; (M. Art. 2.1)
Conduită incorectă în relaţiile cu jucătorii, antrenorii, conducerea echipelor, alte persoane
oficiale, atitudine jignitoare faţă de aceştia sau publicul spectator în timpul cât, conform
regulamentului, este investit cu calitatea oficială de Comisar FRB. (M art. 7.9, 7.10)
Neprezentarea la jocul la care a fost programat deşi a acceptat delegarea. (M art. 1.1)
Schimbarea delegărilor fără aprobarea CCB. (M art. 1.6)
Comentarea în public şi mass-media a deciziilor arbitrilor având drept consecinţă
ştirbirea autorităţii acestora. (M. Art. 5.7, 5.8, 7.9)
Nerespectarea normelor administrative prevăzute de reglementarile FRB referitoare la
vizele anuale şi cele medicale. (M art. 4.3)
Neîndeplinirea atribuţiilor care-i revin în conformitate cu regulamentul comisarilor (R.art.50
).
Exercitarea atribuţiilor specifice de Comisar FRB fără a fi fost delegat oficial în acest sens. (M
art. 1.1)
Refuzarea repetată şi nejustificată a delegărilor. (M art. 1.4)
Pentru absenţă nemotivată, conform procedurii din anexa 3 la ROAC.

V. SUSPENDARE PENTRU OPT ETAPE
a)
b)
c)

Recidivă la abaterile menţionate la punctul IV.
Tolerarea incorectitudinilor oficialilor cât şi a unor semnalizări sau intervenţii eronate din partea
oficialilor pentru inducerea în eroare a arbitrilor jocului. (M art. 5.6)
Neinformarea de către Comisar, prin raportul său, asupra tuturor
aspectelor
neregulamentare înregistrate la jocul la care a fost delegat.

VI. SUSPENDARE PENTRU TREI LUNI
a)

b)

VII.
a)

Participarea în stare de ebrietate la şedinţele la care a fost convocat, cât şi în calitate de
spectator la jocurile de baschet, care din cauza comportamentului şi a stării de fapt pune
întregul corp al Comisarilor FRB intr-o situaţie nefavorabilă.
Încălcarea interdicţiei de a face declaraţii neprincipiale, contravenind eticii profesionale la
adresa colegilor Comisari, a arbitrilor, a antrenorilor şi jucătorilor, cât şi a altor persoane
angrenate în activitatea baschetbalistică.

SUSPENDARE PENTRU SAŞE LUNI
Recidivă la abaterile menţionate la pct. VI;
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b)
c)

d)

Exercitarea atribuţiilor de Comisar FRB după consumarea de băuturi alcoolice în ziua
meciului;
Încălcarea interdicţiei de a face aprecieri asupra arbitrilor, Comisarilor, antrenorilor,
jucătorilor sau a altor persoane angrenate în activitatea baschetbalistică, în
SITUAŢll LITIGIOASE, înainte de judecarea şi comunicarea rezultatului anchetei
făcută de comisiile, colegiile sau organismele abilitate;
Denigrarea în public a activităţii conducerii FRB şi a CCB.

VIII.
a)
b)

SUSPENDARE PENTRU UN AN
Prezentarea la jocul la care a fost delegat, în stare de ebrietate;
Întreruperea nejustificată a desfăşurării unui joc, în situaţia în care acest lucru
se face fără a utiliza toate mijloacele regulamentare pe care le are la dispoziţie
prin funcţia pe care o deţine, în distonanţă cu opinia arbitrului principal şi fără a
apela la colaborarea cu toate persoanele implicate în organizarea acestuia.

IX. EXCLUDERE DIN CORPUL COMISARILOR FRB
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

Recidivă la abaterile menţionate la punctul VIII/a).
Nepromovarea testelor de verificare a cunoştinţelor teoretice în baza cărora îşi
desfăşoară activitatea (excludere în sezonul pentru care s-au susţinut testele).
Comiterea de fapte incompatibile cu legile ţării sau cu normele de conduită
sportivă.
Pretinderea sau încasarea unor sume mai mari decât baremurile legale.
Dobândirea unor avantaje de orice natură de la o echipa cu scopul de a nu
raporta exact evenimentele şi de a induce în eroare organele abilitate în
soluţionarea acestora.
Acceptarea de suveniruri mai mari decât cele prevăzute în regulamente
şi/sau pretinderea contravalorii lor în bani.
Îndeplinind o funcţie oficială nu a încunoştinţat imediat organele abilitate asupra
abaterilor comise de arbitri şi prevăzute în regulamentul de sancţiuni a abaterilor
săvârşite de arbitri.
Exercitarea atribuţiilor de Comisar FRB atunci când se află în stare de
suspendare ca urmare a unei abateri sancţionate anterior.
Acceptarea modificării ulterioare a unora din exemplarele foii de arbitraj,
pentru inducerea în eroare.

NOTA:
1. În toate cazurile, care necesită date suplimentare pentru o mai bună analiză a
situaţiei; vor f i invitate în faţa conducerii CCB toate forurile interesate.
2. În cazul comiterii unor abateri care nu sunt prevăzute în prezenta Anexa, prin asimilare, după
caz, se vor aplica sancţiunile corespunzătoare.
3. Sancţiunile dictate împotriva antrenorilor sau a altor persoane profesional implicate în
activitatea baschetbalistică şi care sunt în acelaşi timp şi Comisari FRB, atrag
după sine suspendarea pe aceeaşi durată şi din activitatea de Comisar FRB.
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C.C.B.
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BASCHET
COMISIA COMISARILOR DE BASCHET (CCB)

FEDERATIA ROMANA DE BASCHET (FRB)
COMISIA COMISARILOR DE BASCHET (CCB)
MANUALUL COMISARILOR FRB (anexa 2)

Capitolul 1
DELEGAREA
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

Delegarea la jocuri a Comisarilor FRB se va face de către CCB şi este avizată de
preşedintele FRB.
Comisarii FRB vor funcţiona în mod regulat la toate jocurile Campionatelor
Naţionale Divizia A masculin şi feminin.
Comisarii FRB sunt de facto în disponibilitate permanentă, ei putând fi delegaţi în orice
moment.
Orice indisponibilitate se anunţă la forurile menţionate la paragraful 1.1 cu cel puţin 5 zile
înainte de data disputării jocului pentru care a fost emisă delegarea. Nu se acceptă
indisponibilităţi după anunţarea programului.
Numai în cazuri cu totul excepţionale (probleme profesionale neprevăzute, boală în regim
de urgenţă, sau deces în familie) se acceptă comunicarea indisponibilităţii cu minim
24 ore înainte de joc. Aceste cazuri trebuie probate cu acte, în caz contrar cel în
cauză urmând a fi sancţionat ca şi pentru neprezentare.
Delegarea este nominală şi nu se poate schimba decât cu aprobarea emitentului.

Capitolul 2
ORGANIZAREA TRANSPORTULUI- VOIAJULUI
2.1 Comisarii FRB au obligaţia de a fi prezenţi la locul de desfăşurare a jocului cu minimum
(una) oră înaintea orei programate pentru începerea acestuia.
2.1 Se interzice cu desăvârşire Comisarilor să călătorească împreună cu echipele pe care
le vor sau le-au arbitrat/observat în acelaşi mijloc de transport pe locurile “libere” ,
“oferite” de conducătorii echipelor respective.

Capitolul 3
IN TIMPUL VOIAJULUI
3.1

Oficialii (arbitrii divizionari şi Comisarii) trebuie să poarte în permanenţă asupra
lor următoarele documente:
• documentele pentru transport;
• licenţa de arbitru sau comisar;
• delegaţia pentru joc;
• adrese utile ale cluburilor sau altor arbitri din oraşul unde oficiază;
• Regulamentul oficial al jocului de baschet (RJOB);
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3.2
3.3

3.4

3.5

• Regulamentul General de Organizare a competitiilor (RGOC);
• Manualul Comisarilor FRB.
In timpul deplasării oficialii vor avea o conduită respectabilă atât la dus cât şi la
revenirea la domiciliu.
Pentru prezentarea corespunzătoare, Comisarii au obligaţia de a se prezenta la
locul desfăşurării jocului (competiţiei) îmbrăcaţi decent. Pentru Comisari
prezentarea la joc în pantalon şi sacou/costum şi cămaşă cu cravată este
obligatorie.
Dacă în timpul transportului apar dificultăţi care nu permit Comisarilor să ajungă
la timp la locul de desfăşurare a jocului, aceştia au obligaţia să depună toate
eforturile pentru a comunica situaţia în care se găsesc la:
• Forul care a emis delegaţia şi preşedintele CCB;sau
• clubul organizator; sau
• orice persoană cunoscută din sfera baschetului şi care are domiciliul în
oraşul în care urmează să se desfăşoare jocul:
Aceasta comunicare este necesară pentru luarea din timp a măsurilor necesare
înlocuirii oficialului în cauză, dacă acesta nu soseşte în timp util la joc, cu cel puţin
20 min, înainte de ora oficială de începere a jocului.
În momentul sosirii la destinaţie, Comisarul se va informa în legătură cu sosirea
arbitrilor, iar arbitri au obligaţia de a lua legătura cu Comisarul imediat după ce
au sosit în localitatea în care se va dispută jocul.

Capitolul 4
INAINTE DE JOC
4.1

Comisarii vor avea grijă ca înainte de joc, la protocolul oferit de organizatori să aibă,
împreună cu arbitri partidei, o conduită decentă, rezervată şi să nu participe la
acţiuni care pot diminua randamentul profesional la partida pe care urmează să o
conducă.
4.2
Comisarii sunt obligaţi să fie prezenţi la sala/terenul unde urmează să se dispute
jocul cu cel puţin 1 (una) oră înainte de ora oficială de începere a jocului.;
4.3
Cu cel puţin 1(una) oră înainte de ora oficială de începere a jocului, delegaţii celor
două echipe vor prezenta oficialilor următoarele documente :
a) Lista jucătorilor şi oficialilor pentru campionatul naţional, emisă de FRB.
b) Lista nominală a echipei pentru joc, care va cuprinde pe cei 10/12 jucători
cu menţiunea numerelor de pe maieuri, numele celor 2 antrenori, numele
conducătorului/ delegatului echipei, al medicului/maseurului, atunci când
este cazul. Numai persoanele specificate în lista nominala a echipei pentru
joc, pot lua loc în timpul desfăşurării jocului pe banca echipei şi numai dacă
acestea prezintă licenţe FRB vizate la zi.
c) Carnetele (licenţele) de legitimare cu viza FRB şi vize medicale pentru
sportivii care au fost înscrişi în lista nominală a echipei pentru joc.
d) Carnetele (licenţele) de antrenor cu viza FRB pentru anul în curs.
e) Carnetele (licenţele) celorlalţi însoţitori vizate de FRB pentru anul în curs.
4.4
Tot cu cel puţin 1 (una) oră înainte de joc vor fi prezenţi la sala/teren şi oficialii delegaţi
la joc (scorer, cronometror, operator 30 sec, etc.), care vor prezenta spre verificare
arbitrului principal delegaţiile oficiale prin care li se atestă dreptul de a oficia la jocul
respectiv, precum şi licenţele de arbitri.
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4.5

Operaţiunea de control a documentelor se va efectua de Comisarul FRB sau de
către arbitri atunci când nu există Comisar delegat.
4.6
Cu 1 (una) oră înaintea orei oficiale de desfăşurare a jocului, arbitrul principal va
proceda la verificarea existenţei şi funcţionalităţii echipamentului tehnic auxiliar
(cronometru, cronometru 30 sec, tabelă de scor, plăcuţe greşeli personale,
plăcuţe greşeli personale de echipă cât şi existenţa dublurilor pentru
cronometre). Acest control se poate face şi CEL MAI TĂRZIU CU 20 min. înainte
de începerea jocului. În cazul în care echipamentul tehnic nu corespunde
integral prevederilor regulamentare, arbitrul principal este cel care va decide
dacă jocul se poate disputa.
Existenţa pe tabela de scor a posibilităţii electronice de afişare a greşelilor
personale comise de jucători sau a greşelilor de echipă, NU EXCLUDE
EXISTENŢA Şl FOLOSIREA de către oficialii de la masa de arbitraj a
plăcuţelor respective, conform "Regulamentului oficial al jocului de baschet “.
Existenţa la sală/teren a echipamentului tehnic, a foii de arbitraj şi a
celorlalte materiale strict necesare desfăşurării jocului cad în totalitate în
sarcina echipei organizatoare/ gazdă, indiferent dacă aceasta echipă
evoluează în propria sală/teren sau în o sală/teren închiriată. În operaţiunea de
verificare a echipamentului tehnic nu trebuie omisă verificarea
ECHIPAMENTULUI DE REZERVĂ (în special cronometre), care să asigure
continuarea fără probleme a jocului în cazul defectării echipamentului
principal.
4.7
Odată cu verificarea listelor echipelor, Comisarul va avea grijă să verifice şi
respectarea prevederilor regulamentului în ceea ce priveşte culoarea
maieurilor (gazdele culoare deschisă, oaspeţii culoare închisă) şi să ia cunoştinţă
de faptul dacă între cele două echipe a intervenit o altă înţelegere referitoare la
culoarea echipamentului.
În orice caz, în situaţia când ambele echipe au aceeaşi culoare a
echipamentului, echipa care va schimba culoarea este stabilită de prevederile
paragrafului anterior (gazdele culoare deschisă, oaspeţii culoare închisă), cu
aceeaşi excepţie prin consens menţionată mai sus.
4.8
Comisarul va verifica modul în care organizatorii au luat măsurile necesare
pentru asigurarea ordinei şi a protecţiei echipelor şi oficialilor precum şi dacă la
sală există doctor şi ambulanţă.
4.9
Pentru verificarea asigurării măsurilor privind ordinea şi protecţia echipelor şi
oficialilor, Comisarul FRB va aplica procedura aprobată în acest sens de FRB, iar
asigurarea asistenţei medicale la sala de joc se va verifica în condiţiile legii.
4.10 In toate situaţiile în care apar probleme, acestea trebuie rezolvate cu
discernământ, fără a lua decizii pripite şi având tot timpul cooperarea
mutuală a tuturor parţilor implicate.
4.11

Procedură de urmat de către Comisar în situaţia în care la meciul unde este
programat există jucători, antrenori sau oficiali cu Greşeli tehnice sau suspendări :
a) In legătura cu jucătorii, antrenorii sau oficialii sancţionaţi cu greşeli tehnice sau
suspendări, precum şi cu sumele pe care aceştia le au de achitat:
o Pentru Liga Naţionala Comisarul va fi informat direct de CCCLT, telefonic
si prin site-ul FR Baschet,.
o Pentru Ligile inferioare CCCLT va informa arbitrii/comisarul prin
responsabilii de zona ai CCAB si prin site-ul FR Baschet.
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o

Prevederile de mai sus nu exonerează echipele de obligaţia de a tine
propria evidenta privind greşelile personale si sumele pe care trebuie sa le
achite.

b) Cu o oră înainte de ora oficială de începere a meciului, Comisarul va informa
reprezentanţii echipelor în cauză asupra sumelor că le au de achitat pentru c/v
greşelilor tehnice.
c) În situaţia în care oficialii echipei în cauză anunţă că au achitat contravaloarea
greşelilor tehnice prin transfer bancar, ei TREBUIE să prezinte în acest sens copia
si originalul documentului ( bancar/poştal). Comisarul va solicita scorerului să
consemneze pe spatele foii de arbitraj numele persoanelor (jucători,
antrenori,oficiali) pentru care s-au achitat sumele precum şi valoarea acestora si va
anexa la foaia oficială a jocului copia xerox a documentelor de plată.
d) În situaţia în care oficialii echipei nu au achitat contravaloarea greşelilor tehnice,
aceştia pot achita sumele respective Comisarului partidei pana cu 10 minute
înainte de începerea jocului. Comisarul va solicita scorerului să consemneze pe
spatele foii de arbitraj numele persoanelor (jucători, antrenori, oficiali) pentru care
s-au achitat sumele precum şi valoarea acestora.
e) În situaţia în care până cu 10 minute înainte de ora de începere a partidei oficialii
echipei nu au achitat contravaloarea greşelilor tehnice din partidele anterioare,
atunci Comisarul :
e.1 ) Va anunţa arbitrul principal asupra numelui jucătorilor, antrenorilor sau
oficialilor care nu au achitat greşelile tehnice şi deci nu au drept de joc pentru acel
meci.
e.2) Va solicita arbitrului ca aceşti jucători sau oficiali să fie trimişi la vestiar sau în
tribună.
e.3) Va scoate din setul de licenţe ale echipei respective licenţele jucătorilor,
antrenorilor sau oficialilor care nu au drept de joc conform celor de mai sus.
e.4) Va solicita scorerului să taie de pe foaia de joc numele acestor jucători sau
antrenori.
e.5) La sfârşitul jocului va reintroduce licenţele celor în cauză în setul de licenţe a
echipelor respective
Când nu este programat un Comisar, pentru cazul în care la jocul respectiv există
jucători, antrenori sau oficiali cu Greşeli tehnice sau suspendări, arbitrul principal
este cel in a cărui responsabilitate intra rezolvarea acestor situaţii, conform pct. d)
de mai sus.
In aceste cazuri arbitrul principal are datoria de a rezolva situaţiile conform
procedurii specificate mai sus.
In plus, in cazurile prevăzute la pct.”d”, Comisarul/Arbitrul va informa CCCLT
asupra numelor si sumelor încasate, in 12 ore de la terminarea jocului, prin E-mail:
competitii@frbaschet.ro si federatia@frbaschet.ro
4.12 Plata drepturilor (baremuri sau indemnizaţia de arbitraj) se va face în prezenţa
Comisarului, cel mai TÂRZIU în ziua jocului cu 1(una) oră ÎNAINTEA începerii
acestuia.
4.13 Comisarul trebuie să verifice dacă publicitatea este conformă cu regulamentul.
În orice caz arbitrul principal/Comisarul are datoria de a coopera cu cluburile în
cauză înaintea jocului pentru corijarea tuturor abaterilor minore de la regulamente.
4.14 Dacă arbitri prezintă semne de oboseală sau indicii care să ducă la concluzia că
se află sub influenţa băuturilor alcoolice, cel în cauză nu va fi lăsat să conducă
jocul de către Comisar. Situaţia va fi adusă la cunoştinţa conducerii ambelor echipe,
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iar cel în cauză va fi înlocuit conform prevederilor regulamentare sau jocul va fi
arbitrat de un singur arbitru. Toate constatările referitoare la cele specificate mai
sus cât şi modul de rezolvare vor fi făcute în SCRIS, sub semnătura de confirmare
a celor implicaţi.
4.15 Înscrierea echipelor în foaia de arbitraj va fi terminată cu cel puţin 20
minute înainte de ora de începere a jocului. Cu 10 minute înainte de ora de începere
a jocului, în ordinea înscrierii echipelor în foaia de arbitraj, antrenorii vor verifica
exactitatea datelor înscrise referitoare la propria echipa şi vor indica pe cei 5 jucători
care vor începe meciul. După efectuarea operaţiunilor descrise mai sus antrenorii
vor confirma exactitatea datelor prin semnătură.
4.16 Timpul minim pentru încălzirea şi acomodarea cu sala/terenul de joc va fi pentru
orice nivel al campionatului naţional de 20 minute.
4.17 Înainte de începerea jocului arbitrul principal împreună cu Comisarul vor asigura:
• Remedierea unor aspecte legate de echipamentul de joc cum ar fi:
culoarea uniformă a maieurilor şi chiloţilor, culoare identică a lenjeriei de
protecţie (STRECH) purtate sub chiloţi cu cea a materialului de baza a
chilotului, respectarea normelor de publicitate pe echipament;
• Intonarea imnului de stat este obligatorie;
• Verificarea uniformitatii echipamentului jucătorilor, la ceremonia de
prezentare oficială înaintea jocului;
• Respectarea prevederilor referitoare la zona băncii echipei pe durata jocului,
când numai antrenorul principal poate sta în picioare şi se poate deplasa
în interiorul acestei zone;
• Respectarea prevederilor regulamentare referitor la alegerea coşului şi a
băncii echipei. Echipa A înscrisă pe foaia de arbitraj are dreptul la opţiune.
4.18 Arbitrul principal împreună cu Comisarul sunt singurele persoane care au dreptul
de a stabili dacă se întrunesc condiţiile regulamentare pentru începerea sau
disputarea jocurilor. Cu toate acestea, cei doi vor depune toate eforturile ca
jocurile să se desfăşoare, sau de la caz la caz să se termine şi numai
cazurile deosebite, de o gravitate extremă pot justifica nedisputarea sau
neterminarea unui joc. În orice caz în aceste situaţii decizia finală aparţine
arbitrului principal.
4.19 În situaţia în care, din diverse motive, inclusiv acela al înţelegerii reciproce dintre
cele două echipe, ora de disputare a jocului este alta decât cea oficial anunţată
anterior şi dacă nu există o aprobare scrisă a FRB referitor la modificarea
survenită, atunci arbitrul principal/Comisarul FRB va întocmi o notă de constatare
în care se vor prezenta motivele care au determinat modificarea orei oficiale de
începere a jocului. Nota va fi întocmită în prezenţa delegaţilor celor două
echipe care o vor semna împreună cu arbitrul principal/Comisarul şi arbitrul
secund şi ea va fi expediată la FRB, împreună cu celelalte documente oficiale ale
jocului.
4.20 Comisarul FRB se va informa dacă jocul este transmis pe reţeaua TV, la
nivel naţional sau local, în direct, înregistrat sau sub formă de reportaj,
4.21 Comisarul FRB va controla amplasamentul DE CĂTRE ORGANIZATORI a
camerei video , care va efectua înregistrarea oficială a jocului, conform
Regulamentelor Campionatelor Naţionale.
Menţionam ca această cameră video trebuie să fie amplasată la nivelul liniei de
centru a terenului de baschet, pe partea opusă a mesei de arbitraj şi a băncilor
echipelor şi la o asemenea înălţime care să permită un unghi de înregistrare cât
mai cuprinzător a fazelor de joc, în principal, cât şi a eventualelor "evenimente"
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4.22

4.23.

care se petrec în zona băncilor echipelor şi a mesei oficiale de arbitraj.
Pe tot timpul desfăşurării jocului şi până la încheierea foii de arbitraj,
legitimaţiile (licenţele) celor două echipe vor fi reţinute de Comisarul FRB. Ele vor fi
restituite echipelor împreună cu copia foii de arbitraj .
Participarea comisarului la discuţia dintre arbitrii înaintea jocului este recomandată în
vederea stabilirii modalităţilor de comunicare cât si, în limitele competenţei, pentru
prestabilirea modului de acţiune a arbitrilor în anumite situaţii în concordanţă cu mecanica
jocului cât şi privind soluţionarea problemelor disciplinare care pot apare.

Capitolul 5
IN TIMPUL JOCULUI
5.1

Comisarul va lua loc la masa oficială OBLIGATORIU între scorer şi
cronometror. El va impune respectarea aşezării regulamentare a oficialilor la
masa scorerului ( Vezi diagrama 4 din ROJB). Dacă prin construcţia aparaturii
acest lucru nu se poate, condiţia minimă care trebuie respectată este ca cei 2
operatori de timp (cronometror şi 24 sec. să fie poziţionaţi unul lângă celălalt).
5.2
Arbitrul principal va lua toate masurile ca la masa oficială să ia loc numai
oficialii prevăzuţi în regulament (scorer, cronometror, operator 24 sec,
crainic, asistent scorer, comisar).
Sub nici o formă, o alta persoană nu are dreptul şi nu va fi acceptata la masa oficială.
5.3
Între masa oficială şi cele două bănci ale echipelor este interzisă
interpunerea altor persoane precum: medicul sălii, ziarişti, oficialităţi locale sau
federale, etc. Aceste persoane pot lua loc în spaţiile dintre masa oficială şi băncile
echipelor la cel puţin 2 m. în spate faţă de nivelul mesei oficiale şi în aşa fel încât
prezenţa lor să nu stânjeneasca activitatea oficialilor şi a echipelor.
5.4
Activitatea Comisarului la masa oficială este aceea de a supraveghea modul
în care oficialii se achită de sarcinile lor.
În acelaşi timp Comisarul FRB va supraveghea comportarea disciplinară a
componenţilor celor două echipe în "zona băncii" fiecăreia dintre ele, pentru a le
putea furniza arbitrilor, toate informaţiile necesare pentru luarea deciziilor. În
situaţii deosebite (eroare rectificabilă, tentativă de FRAUDĂ a oficialilor sau
jucătorilor, defecţiuni ale echipamentului tehnic, etc.) Comisarul poate interveni
pentru a-i informa pe arbitri, dar de preferat este ca intervenţia acestuia să se
facă atunci când mingea este moartă şi cronometrul de joc oprit. Totuşi având
grijă ca să se poată îndeplini prevederile regulamentului referitoare la eroarea
rectificabilă, în toate aceste cazuri Comisarul va informa arbitrul principal al
partidei.
5.5
In soluţionarea situaţiilor dubioase se va proceda în modul următor:
• Primul pas consultarea celor doi (trei) arbitri;
• AI doilea pas arbitrul principal va consulta Comisarul, dacă există;
• Al treilea pas se vor solicita informaţii de la scorer;
• Al patrulea pas se vor cere relaţii de la cronometror;
• In final, decizia aparţine NUMAI ARBITRULUI PRINCIPAL
NOTA: Dacă nu există Comisar, "al doilea pas" nu-şi mai are rostul şi se va proceda la
consultarea oficialilor după procedura descrisă mai sus. În vederea uşurării
situaţiei arbitrilor, COMISARUL şi OFICIALII nu trebuie să-şi manifeste în nici un
fel opinia fără a fi întrebaţi (verbal, gestică, mimică, etc.), iar în momentul în care
au fost solicitaţi, toate informaţiile se vor da de o manieră foarte discretă, care
să nu prezinte interpretări tendenţioase din partea spectatorilor. In timpul
21

5.6

5.7

5.8

discuţiei Comisarului cu arbitrul/arbitrii nu va fi permisă prezenţa vreunui membru
al uneia dintre echipe sau a altor persoane în zona mesei scorerului.
Când activitatea oficialilor nu este regulamentară şi corectă, în situaţia de
tentativă de fraudă repetată, de fraudă evidentă sau de greşeli repetate, Comisarul
poate cere înlocuirea pe posturi a oficialilor sau chiar eliminarea acestora de la masa
oficială. Arbitrul principal va decide de la caz la caz asupra solicitării Comisarului.
In timpul desfăşurării jocului Comisarul nu are voie sub nici o formă să facă semne critice la
adresa deciziilor arbitrilor, sau să comenteze deciziile cu oficialii sau cu alte persoane.
In orice caz, o serie de semne convenţionale dinainte stabilite între Comisari şi cei doi
(trei) arbitri se pot face în scopul asigurării unei bune cooperări şi a asigurării cursivităţii
jocului. Aceste semnale trebuie să fie discrete, la obiect şi să nu lase loc la interpretări
tendenţioase din partea echipelor sau spectatorilor.
In situaţia în care un Comisar asistă în calitate de spectator (persoană particulară) la
jocuri conduse de arbitrii români sau străini, nu are voie sub nici o formă să comenteze
nefavorabil în public prestaţia acestora. Dacă are ceva deosebit de semnalat, Comisarii
pot şi sunt rugaţi/obligaţi să sesizeze în scris, de urgenţă CCAB pentru a putea
elucida situaţia şi a se lua măsurile aferente, mai puţin în cazul în care Comisarul respectiv
este implicat în eveniment. SE ATRAGE ATENTIA CĂ, INDIFERENT DE SITUAŢII,
INTOTDEAUNA DECIZIA FINALĂ INTRĂ ÎN RESPONSABILITATEA
EXCLUSIVĂ A ARBITRULUI PRINCIPAL Orice părere contrară referitor la decizia
arbitrului principal, bazată pe prevederile regulamentului, Comisarul jocului este
OBLIGAT să o menţioneze în raportul său referitor la joc. Accentuăm asupra faptului că
rolul Comisarului este acela de a ajuta pe cei doi (trei) arbitrii în activitatea lor şi de a
contribui împreună la asigurarea unei desfăşurări normale şi fără incidente a
jocurilor.

Capitolul 6
IN TIMPUL PAUZEl
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

În timpul pauzei, în vestiarul arbitrilor nu sunt autorizate să intre alte persoane
decât cei doi (trei) arbitri şi Comisarul jocului.
În timpul pauzei, Comisarul poate face aprecieri asupra arbitrajului numai dacă
consideră necesar. Se recomandă ca regulă generală să se discute cu arbitrii după
terminarea partidei.
Totuşi, dacă Comisarul consideră ca arbitrajul din prima repriză a fost de o calitate foarte slabă,
el poate atrage atenţia asupra unor aspecte negative, însă la modul general, fără
exemplificări concrete.
Este interzisă existenţa băuturilor alcoolice şi fumatul în vestiarul arbitrilor pe toata
durata desfăşurării jocului/turneelor.
Dacă situaţia o impune şi în urma consultării cu cei 2 (3) arbitri, Comisarul poate lua
legătura cu conducătorii celor două echipe, pentru a le cere remedierea aspectelor
disciplinare negative apărute în desfăşurarea primei reprize.
În timpul pauzei cât şi pe durata minutelor de întrerupere, mascotele şi
grupurile de majorete pot intra pe terenul de joc cu condiţia să nu-i deranjeze pe
jucătorii celor două echipe. Mascotele şi majoretele sunt obligaţi ca pe durata
desfăşurării jocului să stea în afara spaţiului de 2 m. care înconjoară terenul de
joc.
Folosirea instalaţiei de amplificare sonoră este permisă numai în timpul
pauzei şi a minutelor de întrerupere.
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Capitolul 7
LA TERMINAREA JOCULUI
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

După terminarea jocului , Comisarul va rămâne în sală/teren, pentru a observa
atitudinea spectatorilor şi a componenţilor celor două echipe până la ieşirea
acestora din sală/teren în drumul către vestiare.
Dacă apreciază necesar, Comisarul va rămâne la sala/teren până când echipa
vizitatoare a părăsit definitiv locul unde s-a disputat jocul cu scopul reîntoarcerii
în localitatea de domiciliu.
După terminarea jocului, dacă situaţia o impune, sau la cererea Comisarului,
arbitrii sunt obligaţi să întocmească un raport suplimentar asupra problemelor
litigioase care urmează să fie supuse judecării forurilor competente. Acest raport
va fi întocmit în următoarele 2(două) ore de la terminarea jocului şi va fi semnat
de arbitrii.
Comisarul este obligat să expedieze prin email la FRB şi CCB, CCAB, până LUNI
la ora 12.00 (etapă normală) următoarele :
a) Raportul Comisarului asupra jocului;
b) Raportul de evaluare a arbitrilor
c) Raport suplimentar (dacă este cazul)
Notă : Pentru etape intermediare documentele de la pct. 7.4 se trimit în 24 de ore
de la terminarea jocului.
Comisarul este obligat să expedieze prin poştă, cât mai urgent posibil, pe adresa
FRB următoarele:
a) Foaia de arbitraj în original şi statistica meciului;
b) Toate documentele reţinute sau necesare pentru luarea deciziilor
în cazuri litigioase.
Dacă s-a produs un incident grav (protest referitor la rezultatul jocului,
descalificarea unui jucător, comportament nesportiv grav al spectatorilor sau
conducătorilor echipelor la adresa jucătorilor sau oficialilor, etc.) Comisarul este
obligat să transmită la FRB un raport succint prin FAX în cel mult 60 min. de
la terminarea jocului. De asemenea Comisarul este obligat să anunţe
telefonic imediat reprezentantul FRB şi preşedintele CCB.
După terminarea jocului, Comisarul din proprie iniţiativa va comunica arbitrilor,
observaţiile asupra arbitrajului prestat, eventualele corijări de mecanică şi va
discuta cu acestia asupra deciziilor dubioase. Comisarul va comunica arbitrilor
calificativul acordat. Arbitrii SUNT OBLIGATI a participa la discuţie şi orice refuz din
partea arbitrilor va fi comunicat la CCB, prin raport de către Comisar. La aceasta
discuţie nu are dreptul să participe nici o altă persoană în afara celor în cauză decât cu
aprobarea Comisarului şi a celor 2 (3) arbitri.
Delegarea unui Comisar la un joc este numai pentru persoana în cauză nu şi pentru
eventuali acompaniatori/acompaniatoare.
Totuşi există excepţii atunci toate cheltuielile pentru persoanele acompaniatoare
vor fi acoperite de către cel acompaniat, care va trebui să dovedească cu acte
originale efectuarea cheltuielilor ocazionate.
Comisarii vor avea în permanenţă grijă să se conformeze prevederilor
regulamentare în relaţiile cu MASS-MEDIA, mai ales în cazurile meciurilor cu
probleme. În cazul acestor jocuri se cere maximă prudenţă în declaraţii, pentru
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7.10

7.11

7.12

a proteja în acest fel cursul normal al procesului de investigare şi luare a
măsurilor celor mai corecte.
De fapt, în principiu, este de datoria fiecăruia să fie deosebit de atent CE
DECLARĂ, atunci când este solicitat de mass-media, deoarece în cazul că
declaraţia nu este în concordanţă cu realitatea, indiferent de justificările celui în
cauză (ca de exemplu deformarea declaraţiei, interpretare trunchiată, etc.),
există posibilitatea ca, în urma investigaţiei cazului chiar şi consecutiv sesizării
din oficiu, respectivul să suporte rigorile prevederilor regulamentare.
Singurele relaţii pentru mass-media referitor la prestaţiile arbitrilor, sau în
cazurile litigioase, vor putea fi obţinute numai de la organele abilitate (FRB,
CCAB, CCB) şi numai în cadrul organizat al conferinţelor de presă.
În încheiere subliniem că cei 2 (3) arbitrii şi Comisarul formează o echipă şi ei,
trebuie să acţioneze ca o echipă înainte, în timpul şi după joc, singurul lor scop
fiind acela de a asigura desfăşurarea normală a jocurilor.. Deşi rolurile lor sunt
diferite, scopul ESTE COMUN, şi pentru realizarea acestui deziderat ei trebuie să
fie solidari şi să acţioneze în aceeaşi manieră.
În prezentul Manual termenii COMISAR/ARBITRU PRINCIPAL, cât şi
COMISAR/ARBITRU sunt folosiţi pentru cazul jocurilor în care în lipsa
Comisarului, arbitrii preiau sarcinile acestora conform acestui Manual.
În prezentul Manual termenii COMISAR/ARBITRU PRINCIPAL, cât şi
COMISAR/ARBITRU sunt folosiţi la genul masculin dar ele se aplica şi genului
feminin. Trebuie înţeles ca acest lucru a fost făcut numai din motive practice.
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C.C.B.
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BASCHET
COMISIA COMISARILOR DE BASCHET (CCB)

Anexa 3 la ROAC
PROCEDURA de testare teoretică
A comisarilor FRB
1. Comisarii FRB sunt obligaţi să participe la stagiile organizate de FRB de 2 (două)
ori pe an în toamnă (sept.-oct.) şi în iarnă (ianuarie)
2. Absenţele de la stagii pot fi motivate numai pe considerente de ordin :
a. Medical (dovedită cu documente)
b. Profesional ( delegaţie de serviciu în ţară sau în străinătate, imposibilitatea
de a pleca de serviciu, etc
3. Stagiile se organizează , de regulă, în toamnă de 3 zile (Vineri, Sâmbătă,
Duminică) şi în iarnă de 2 zile (Sâmbătă, Duminică).
4. Testarea teoretică a comisarilor FRB, în stagiul din toamnă, constă în două seturi
de teste de 25 de întrebări fiecare, de regulă unul din RGOCB şi celălalt din ROJB.
Experimental deocamdată, obligatoriu ulterior, de la o dată ce se va decide de
către CCB, se va susţine şi o testare scrisă pe bază de clipuri video.
5. Comisarii care au obţinut cel puţin 20 de răspunsuri corecte la fiecare din cele 2
teste teoretice vor fi declaraţi promovaţi, iar ceilaţi care nu au obţinut aceste
rezultate vor fi declaraţi nepromovaţi.
6. Comisarii care nu au putut, motivat, să participe la stagiu, au dreptul de a susţine
din nou testarea într-o sesiune specială, organizată până în 60 de zile de la data
stagiului din toamnă.
7. Comisarii care au absentat nemotivat de la stagiul din toamnă precum şi cei care
nu au promovat examenul in sesiunea din toamnă şi cea specială, vor putea
susţine acest examen în stagiul din iarnă.
8. În cazul că nu promovează nici acest examen, comisarii în cauză nu vor putea
oficia în campionatul în curs.
9. Testele notate conform grilei cu rezultate se vor înmâna spre consultare
comisarilor în timpul stagiului ele urmând să fie returnate presedintelui CCB pentru
arhivare pe cel puţin un (1) an de zile.
10. Candidaţii de comisari FRB pot participa şi susţine examenul teoretic la stagiul
organizat în sesiunea de toamnă.
11. În condiţiile precizate mai sus pentru comisarii FRB, candidaţii care promovează
examenul teoretic vor fi propuşi spre aprobare în Biroul Federal în vederea obţinerii
calităţii de comisar FRB. Lista cu comisarii FRB va contine şi candidaţii promovaţi.
12. Candidaţii de comisar FRB care nu promovează examenul de la sesiunea de
toamna a stagiului, au dreptul să susţină din nou acest examen, în următoarea
sesiune de stagiu organizată pentru candidaţi de comisari FRB, conform hotărârilor
Biroului Federal.

PREŞEDINTE CCB
Marius Marinescu
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