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CAP 1. PRINCIPII GENERALE 

1.1. Prezentul regulament stabileşte modul de omologare, organizare, desfăşurare şi control al tuturor 

competiţiilor de baschet din România. 

1.2. FRB este singurul organism de specialitate legal constituit, responsabil si competent privind, în 

principal, organizarea competiţiilor de baschet de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile 

Statutului FRB.  

1.3. Toate competiţiile si evenimentele care se desfăşoară pe teritoriul României, inclusiv cele 

organizate prin delegarea competenţei, sunt supuse prevederilor: 

✓ Statutului FRB,  

✓ Regulamentul de Disciplina 

✓ Regulamentului General de Organizare a Competiţiilor,  

✓ Regulamentelor Specifice al Campionatelor Nationale,  

✓ Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet 

✓ Statutul, reglementarile, normele si deciziile FIBA 

✓ Deciziile Tribunalului Arbitral de Baschet (BAT) 

✓ Deciziile WADA si ANAD 

✓ Hotărârilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director 

✓ Dispoziţiilor specifice aplicabile competiţiilor menţionate din prezentul regulament.  

1.4. Comisia de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Omologari (numită în continuare CCLTO) este 

forul FRB abilitat să asigure respectarea si aplicarea in competitiile de baschet din Romania a 

prevederilor din documentele enumerate la art 1.3.  

1.5. Deciziile CCLTO se iau prin majoritatea simpla a voturilor exprimate. 

1.6. Departamentul Tehnic si Departamentul Competitii-Eligibilitate ale FRB, in colaborare cu CCLTO, 

elaboreaza documente referitoare la: 

✓ Structura sistemului competitional  

✓ Regulamentele privind desfasurarea competitiilor de baschet de nivel national din Romania. 

✓ Dispoziţiile specifice pentru CN pe categorii de varsta, fac obiectul Regulamentelor Specifice 

ale Campionatelor Naţionale (RSCN) care se vor elabora pentru fiecare ediţie de campionat în 

parte, 

✓ Regulamentele pentru transferul national si international de jucatori 

✓ Oportunitatea organizarii sau a anularii desfasurarii unor LNB, CN si/sau Cupe, precum si a 

unor competitii in scop de promovare a imaginii baschetului, cum ar fi: jocurile “All Star Game”, 

sau alte evenimente demonstrative. 
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1.7. Dupa elaborare si redactare, structura sistemului competitional si regulamentele competitiilor vor 

fi supuse aprobarii Consiliului Director si vor intra in vigoare in prima zi dupa ziua aprobarii lor de catre 

Consiliului Director, daca nu vor exista alte date mentionate expres in cuprinsul documentelor. 

1.8. În competiţiile FRB de nivel naţional - Liga Nationala de Baschet (LNB), Campionatele Nationale 

(CN), au dreptul de participare numai structurile sportive legal constituite cu Certificat de Identitate 

Sportivă (CIS), afiliate la FRB, posesoare ale certificatului de afiliere FRB.  

1.9. La competiţiile organizate pe plan local (municipii, judeţe) au drept de participare şi echipele 

sportive locale care au CIS, litera F. Pentru ca aceste echipe să participe la fazele superioare ale 

competiţiilor oficiale FRB, trebuie să–şi obţină CIS A1, 2 şi să se afilieze la FR Baschet.  

1.10. FRB este indreptatita sa perceapa taxe, contributii si penalitati sportive specifice activitatii 

baschetbalistice, pentru membrii afiliati, jucatori si oficiali, potrivit statutului si regulamentelor in 

vigoare. 

1.11. Stucturile sportive afiliate FRB sunt obligate sa informeze de indata FRB cu privire la orice 

procedura in materie penala desfasurata de autoritatile statului impotriva unui oficial sau jucator al 

structurii sportive respective in legatura cu fapte de coruptie. 

1.12. Prezentul Regulament poate fi amendat, in orice moment in cursul desfasurarii sezonului 

competitional, prin decizii ale Consiliului Director al FRB, ca urmare a unor propuneri, avizate de 

Secretarul General al FRB, in toate cazurile sau asupra oricaror aspecte care apar in desfasurarea 

activitatii si care nu sunt reglementate de prezentul regulament, la momentul respectiv.  

CAP 2. PARTICIPAREA - RESPINGEREA PARTICIPARII  

2.1. Orice structura sportiva care este membru afiliat al FRB are dreptul, in conformitate cu dispozitiile 

stabilite in continuare si in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru competitiile nationale, de a 

participa cu echipe in competitiile nationale. 

2.2. In LNB o structura sportiva poate participa cu o echipa, atat la masculin, cat si la feminin. 

Structurile sportive participante la competitii trebuie sa trimita dosarul de inscriere complet pana la 

termenul limita stabilit de FRB. 

2.3. In celelalte competitii oficiale FRB, de la baby-baschet pana la U 20, o structura sportiva poate 

participa cu mai multe echipe, dar doar doua vor avea drept de acces (calificare) la turneele finale ale 

Campionatelor Nationale. Numarul de echipe participante la Turneele Finale va fi stabilit prin RSCN la 

nivelul fiecarei categorii de varsta.  

2.4. FRB are dreptul de a respinge participarea structurilor sportive care: 

  a). nu îndeplinesc cerințele prevăzute de aceste reglementări si/sau alte regulamente/ decizii FRB 

  b). se afla in stare de suspendare in urma sanctiunilor aplicate de FRB. 

2.5. Inscrierile pentru competițiile internationale oficiale organizate sau recunoscute de FIBA Europe 

ale structurilor sportive nu vor fi acceptate dacă nu sunt însoțite de toate documentele prevăzute 

pentru inscriere in capitolul Documente si formulare oficiale FIBA Europe din Regulamentul Competitii 

FIBA Europe Cup, completate și semnate în mod corespunzător. 

2.6. In competiţiile oficiale, structura sportiva, respectiv echipa care o reprezintă, se va inscrie, în mod 

obligatoriu, cu denumirea structurii sportive înscrisa în cererea de afiliere, denumire identică cu cea 
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din CIS. In denumirea structurii sportive nu poate fi cuprinsa denumirea altei localitati decat aceea in 

care structura sportiva isi are sediul social unde isi desfasoara activitatea competitionala. 

In mod exceptional, in cazul existentei unor contracte de sponsorizare/parteneriat/promovare/ 

colaborare cu un tert, structura sportiva beneficiara va putea utiliza in denumirea echipei numele 

tertilor fara a se modifica denumirea din CIS. 

2.7. In licentele, legitimatiile sau adeverintele provizorii ale sportivilor, acord de joc, eliberate de FRB 

prin Departamentul Competitii - Eligibilitate, la rubrica destinata denumirii structurii sportive se va 

inscrie denumirea structurii sportive afiliate la FRB. 

A. Afilierea 

2.8. O structură sportivă poate solicita afilierea la FRB prin depunerea documentelor necesare în 

conformitate cu cerinţele Legii Educatiei Fizice si Sportului nr 69/2000 si achitarea taxei de afiliere. 

Structurile sportive nou afiliate vor putea participa în ultima categorie a esalonului competiţional 

respectiv daca acesta are sistem de promovare-retrogradare, incepând cu sezonul competiţional 

următor. 

2.9. Membrii afiliati au obligatia de a achita anual la FRB o cotizatie de membru pe an calendaristic.  

B. Schimbarea denumirii  

2.10. Schimbarea denumirii unei structuri sportive în totalitate sau prin eliminarea unor cuvinte din 

denumirea iniţială din CIS, se poate face numai prin M.T.S. – Direcţia Generală – Registrul Sportiv, 

conform Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000.  

2.11. FRB tine evidenta nominala a membrilor afiliati si avizeaza schimbarile denumirii acestora, astfel 

incat sa se evite confuziile privind denumirea. Schimbarea denumirii sub care figureaza ca membrii 

afiliati se poate face numai in perioada dintre doua editii ale campionatului.  

Punerea in aplicare a unei decizii judecatoresti referitoare la schimbarea denumirii se face din 

momentul ramanerii definitive a acesteia la solicitarea oricarei parti.  

C. Schimbarea formei juridice 

2.12. Schimbarea formei juridice a unui membru afiliat la FRB impune obligaţia reafilierii la FRB, daca 
noua structura are CIF sau CIS diferite de cele in baza carora s-a afiliat. 

D. Colaborarea  

2.13. Pentru optimizarea performantelor sportive structurile sportive posesoare de CIS, afiliate la FRB, 

pot incheia contracte de colaborare astfel:  

a). Maximum trei structuri sportive posesoare de CIS, afiliate la FRB, pot incheia un contract de 

colaborare o singura data intr-un an competitional, pe gen (M sau F), la junior si/sau seniori. Un astfel 

de acord, intre structuri sportive care activeaza in acelasi CN, se poate realiza numai in perioada 

dintre terminarea unui campionat si inceperea editiei urmatoare;  

b). Denumirea echipei care se va inscrie in competitie va contine, numele structurilor sportive 

afiliate la FRB pe al carei CIS se va face inscrierea in CN   

2.14. Pentru a fi recunoscute de FRB aceste contracte trebuie sa contina, pe langa clauzele uzuale, si 

urmatoarele:  
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a). In denumirea echipei trebuie sa fie numele structurii sportive posesoare de CIS, afiliata la FRB. 

b). Sa fie mentionata posibilitatea incetarii colaborarii inainte de termen, caz in care se va preciza 

carei parti ii va reveni locul in CN, cui revin sportivii, cine preia obligatiile financiare catre sportivi sau 

terti (agenti, antrenori, furnizori, FIBA, FRB etc.);  

c). Sa se mentioneze expres ca in cazul, insolventei, falimentului sau desfintarii uneia din parti 

celelalte parti vor plati in solidar eventualele datorii catre jucatori si terti;  

d). Sa se mentioneze in palmaresul carei structuri sportive vor fi trecute locurile in clasamentele 

oficiale finale si modul de impartire al eventualelor puncte acordate pentru aceste performante. 

e). Numele reprezentantului legal al asocierii in raporturile cu FRB, cu drept de semnatura pe 

actele oficiale si corespondenta echipei, stampila si antetul fiind ale structurii sportive afiliat la FRB pe 

al carui CIS s-a facut inscrierea in competitie. 

E. Alte dispoziţii  

2.15. In funcţie de nivelul competiţiei, FRB poate delega competenta organizarii competiţiilor şi altor 

unităţi sportive legal constituite, acestea având competenţă la nivel naţional (în cazul Ligilor Naţionale 

de Baschet/LNB/ pentru seniori sau senioare), la nivel judeţean (Direcţii Judeţene pentru Sport/ DJST 

si/sau Asociaţii Judeţene de Baschet/AJB), sau la nivel local (structurii sportive si asociatii sportive).   

2.16. Protejarea integritatii sportive a competitiilor organizate de FRB constituie un obiectiv 

fundamental.  

2.17. Stucturile sportive afiliate FRB sunt obligate sa informeze de indata FRB cu privire la orice 

procedura in materie penala desfasurata de autoritatile statului impotriva unui oficial sau jucator al 

structurii sportive respective in legatura cu fapte de coruptie. 

CAP 3. COMPETITII FRB  

3.1. FRB are autoritatea de a organiza si a exercita controlul asupra tuturor competitiilor de baschet pe 

teritoriul Romaniei. FRB poate sanctiona eventualele nerespectari ale regulamentelor in vigoare in 

ceea ce priveste organizarea competitiilor de catre terti. 

3.2. De regula, anul competiţional intern, este perioada cuprinsă între data de 1 august a anului în curs 

şi data de 31 iulie a anului următor. Prin RSCN se poate aproba extinderea datelor de desfasurare a 

turneelor finale si peste data de 31 iulie 

3.3. Sezonul competiţional, incepe odata cu disputarea primului joc oficial după data de 1 august a 

fiecărui an şi se incheie odata cu disputarea ultimului joc oficial, de cupă sau campionat in competitiile 

interne la orice categorie, programat până la terminarea anului competiţional si pana la incheierea 

competitiilor oficiale internationale in care sunt angrenate echipele nationale ale Romaniei, chiar daca 

se depaseste data de 31 iulie a anului urmator conform celor definite la art 3.2.  

3.4. Competițiile nationale oficiale de categoria I organizate de FRB sunt: 

a). Liga Nationala de Baschet seniori (m+f);  

b). Campionatele naţionale U 20 (m+f);  

c). Campionatele naţionale U 18 (m+f);  

d). Campionatele naţionale U 16 (m+f);  
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e). Campionatele nationale U 15 (m+f); 

f). Campionatele naţionale U 14 (m+f); 

g). Campionatele naţionale U 13 (m+f);  

h). Campionatele naţionale de Minibaschet (U12), faza finala; 

i). Cupa României (m+f); 

j). SuperCupa Romaniei (m+f);  

k). Liga 1 (m si f) 

l). Liga Nationala de Baschet 3X3 (m+f) 

m). Cupa Romaniei 3x3 (m+f) 

3.5. Competiţii nationale oficiale de categoria a II-a organizate de FRB sunt: 

a). Campionatele Naţionale de Minibaschet (U12) fazele locale si zonale, 

b). Festivalul National de Minibaschet (U12) si Babybaschet (U10) (m+f), 

c). Campionate judetene, municipale, zonale pe categorii de varsta (m+f). 

d). Olimpiada Nationala a Sportului Scolar, 

e). Gimnaziada, 

f). 3X3 Tour Romania 

3.6. Competiţii spectacol: All Star Game (m+f) pentru toate vârstele.   

3.7. In cooperare cu FIBA si FIBA Europe sunt organizate competitii oficiale internationale FIBA pentru 

echipe nationale si echipe de club astfel: 

a). Competițiile FIBA pentru echipe nationale: FIBA World Cup (m+f), FIBA Eurobasket (m), 

FIBA Eurobasket Women (f), Campionatele Europene FIBA pentru Juniori (m+f), 3x3 World Cup 

seniori si juniori, 3x3 Euro Cup seniori si juniori. 

b). Competițiile FIBA pentru echipe de club: Baschetball Champions League (m), FIBA Europe 

Cup (m), Euroleague Women (f), EuroCup Women (f), 

c). Competitiile regionale agreate de FIBA pentru echipe de club: Liga Balcanica (m), Cupa 

Europei Centrale (f), European Youth Basketball League (EYBL - juniori). Competitiile regionale 

agreate de FIBA pentru echipe nationale: Balkanic Cup (Balcaniada – m+f), Turnee YDF (m+f).  

d). Competitii de reprezentare a Romaniei in colaborare cu alte structuri guvernamentale si non 

guvernamentale: Universiada (m+f) si Jocurile Francofoniei (f) 

3.8. Competiţii amicale internaţionale: 

a) Jocuri sau turnee, organizate conform prevederilor RGOC 

3.9. Competiţii amicale interne: 

a). Cupa Presei, Cupa Firmelor.  
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b). Jocuri sau turnee, organizate conform prevederilor din RGOC  

3.10. Competitiile nationale de baschet oficiale sau amicale, vor fi organizate cu respectarea 

prevederilor din RGOC, organizatorii neavand dreptul de a elimina sau modifica prevederi 

regulamentare fara acordul scris al FRB. 

3.11. Datele tuturor competițiilor nationale oficiale de baschet sunt definite în Calendarul 

Competitional FRB. Aceste competiții de baschet trebuie să respecte Calendarul FIBA. 

3.12. FRB este singurul organism competent care prin CCLTO are dreptul să definească toate 

cerințele, drepturile și obligatiile participantilor pentru fiecare competitie, inclusiv, dar fără a se limita la: 

a. Procesul de licitare; 

b. Condițiile financiare; 

c. Garanțiile financiare, după caz; 

d. Cerințele în ceea ce privește locurile de concurs și antrenament, cazare, transport, etc  

e. Orice cerință privind asigurarea, îngrijirea medicală și control doping 

 f. Toate facilitățile și serviciile necesare pentru a fi furnizate. 

CAP 4. STABILIREA VARSTEI JUCATORILOR  

4.1. Pentru toti sportivi si toate esaloanele competitionale si categoriile de varsta, FRB stabileste 

urmatoarele limite de varsta in conformitate cu cele prezentate in tabelul urmator: 

 

 Varsta Esalon competitional Nivel de instruire Corespondent FIBA 

I ≥20 ani Seniori, LNB, Liga 1 Performanta Seniori 

II 19-20 ani Juniori mari Performanta Under 20 

III 17-18 ani Juniori  Performanta Under 18 

IV 16 ani Cadeti Avansati I Under 16 

V 13-15 ani Juniori mici Avansati II Under 15 

VI 11-12 ani Juniori mici, Minibaschet Incepator I Under 12 

VII ≤10 ani Juniori mici, Babybaschet Incepator II Under 10 

 

4.2. Procedura pentru a stabili data nașterii corespunzătoare limitei de vârstă pentru un grup de vârstă, 

este următoarea: limita de vârstă dată în definiția de mai sus trebuie să fie scăzute din anul în care are 

loc un concurs cu înțelegerea faptului că acest an începe la 1 ianuarie.  

Exemplu: limita de vârstă pentru U18 într-o competiție din sezonul 2019-2020 este: 2020-18 = 2002. 

Orice jucător născut la 1 ianuarie 2002 sau după această dată va avea dreptul de a participa la CN 

U18 în sezonul 2019-2020. 
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Limitele de vârstă pentru participarea in competițiile U20, U18, U16, U15, U14, U13, U12, U10: 

Nascut in  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

U-20 

2018-2019 

x             

2019-2020  x            

2020-2021   x           

U-18 

2018-2019 

  x           

2019-2020    x          

2020-2021     x         

U-16 

2018-2019 

    x         

2019-2020      x        

2020-2021       X       

U-15 

2018-2019 

     X        

2019-2020       X       

2020-2021        X      

U-14 

2018-2019 

      X       

2019-2020        x      

2020-2021         x     

U-13 

2018-2019 

       x      

2019-2020         x     

2020-2021          x    

U-12 

2018-2019 

        x     

2019-2020          x    

2020-2021           x   

U-10 

2018-2019 

          x   

2019-2020            x  

2020-2021             x 

Dreptul de joc la alte categorii de varsta, pentru aceeasi structura sportiva sau alte structuri 

sportive, se va acorda conform prevederilor din cap 6 din prezentul regulament si prevederilor din 

RSCN pe categorii de varsta.  

4.3. Structurile sportive participante in competitiile organizate de FRB sunt responsabile pentru 

eligibilitatea jucatorilor lor in orice moment si vor suporta consecintele oricaror abateri de la 

regulamentele privind eligibilitatea, nationalitatea, transferul intern si international si varsta jucatorilor. 
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4.4. Eligibilitatea jucatorilor este guvernata de reglementarile specifice competitiei si este prevazuta in 

regulamentele specifice al competitiilor. 

4.5. In cazul in care FRB se confrunta cu faptul ca un jucator a participat in competitiile FIBA/FRB fara 

a fi eligibil, dupa descoperirea neregulii, va fi verificata in mod automat eligibilitatea jucatorului in 

conformitate cu reglementarile in vigoare. Structura sportiva, antrenorul si sportivul in culpa vor 

suporta costurile administrative ale acestei operatii si vor fi penalizati in cuantum maxim de pana la 

15.000 lei. 

CAP 5. INSCRIEREA IN COMPETITIE 

5.1. Au dreptul de a participa la competiţiile oficiale de baschet din România, organizate de FRB, toate 

structurile sportive legal constituite şi afiliate la FRB care se inscriu in competitie in termenul legal 

comunicat de FRB, in baza cererii de inscriere in competitie, a achitarii taxelor curente si/sau a 

restantelor financiare catre FRB, a taxei de inscriere si/sau participare in competitia respectiva, LNB, 

CR, SCR, L1, CN-U20, CN-U18, CN-U16, CN-U15, CN-U14, CN-U13, CN-U12, LNB 3x3 si CR 3x3, 

precum si a dosarului de inscriere pentru participarea in competitie.  

5.2. Datele pentru depunerea cererii de înscriere şi respectiv a dosarului de participare vor fi stabilite 

de FRB pentru fiecare competiţie şi an competiţional în parte şi vor fi comunicate celor in cauză cu 

minimum 45 zile înainte de începerea competiţiei. 

5.3. Echipele care nu achită taxa de înscriere / participare în LNBM, LNBF, CR, SCR, L1 la termenele 

stabilite, nu vor fi inscrise in competitie si nu vor fi programate pentru tragerea la sorţi. Aceasta 

prevedere nu se aplica echipelor care sunt invitate sa completeze locurile ramase libere prin 

vacantare.  

Inscrierea in competitiile de 3x3, LNB 3x3 si CR 3x3, se va face conform regulamentelor specific ale 

acestor Competitii 

5.4. In intervalul de timp dintre data limita de depunere a cererii de inscriere si tragerea la sorti sau 

stabilirea programului competitiei, poate fi acceptata o inscriere ulterioara doar in conditiile achitarii 

taxei de inscriere pentru competitia respectiva in cuantum dublu. In caz de neachitare, solicitarea nu 

va fi luata in considerare. Aceasta prevedere nu se aplica echipelor care sunt invitate sa completeze 

locurile ramase libere prin vacantare in cadrul LNBM si LNBF. 

5.5. Departamentul Tehnic si Departamentul Competitii - Eligibilitatea, in colaborare cu CCLTO, prin 

intermediul Regulamentelor Specifice ale Campionatelor Naţionale (RSCN), vor stabili pentru fiecare 

competiţie formatul şi programul competiţiei. Acestea va fi aprobate de către Consiliul Director.  

5.6. Dosarul complet de inscriere in competitie prin care se acorda dreptul de participare in CN va 

cuprinde urmatoarele documente: 

a) Cererea de inscriere 

b) Lista nominală cu componenţii echipei cuprinzând data naşterii, locul naşterii, CNP, numărul 

licenţei FRB, cetatenia, poza fiecarui component al echipei in format jpg  

c) Denumirea exacta a echipei si actele care sa dovedeasca temeiul legal al denumirii  

d) Lista nominală a antrenorilor, cuprinzând data naşterii, locul naşterii, cetatenia, CNP, numărul 

licenţei FRB şi categoria de clasificare ca antrenor, poza acestora in format jpg  
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e) Lista nominală a persoanelor care insotesc echipa sau reprezintă interesele echipei în faţa 

forului organizator şi în timpul jocurilor, cuprinzând data naşterii, locul naşterii, CNP, numărul 

licenţei FRB şi funcţia în cadrul structurii sportive, poza acestora in format jpg  

f) Detalii privind locul de disputare a jocurilor în calitate de organizator,  

g) Garanţiile materiale solicitate de forul organizator, privind participarea la competiţie,  

h) Declaraţia tip a jucătorilor din lista nominală privind acceptarea controlului antidoping.  

CAP 6 LEGITIMAREA, DREPTUL DE JOC, AVIZUL MEDICO-SPORTIV 

A. Legitimarea: 

6.1. Legitimarea/licentierea este procedura prin care un sportiv este înregistrat ca jucător de baschet 

la o structura sportiva afiliata la FRB si ca urmare beneficiază de drepturile şi se supune obligaţiilor ce 

decurg din Statutul şi regulamentele FRB.  

6.2. Legitimatia/licenta jucatorului eliberata de FRB este documentul oficial de identitate sportivă care 

atestă calitatea de sportiv practicant al jocul de baschet si ofera posibilitatea de a reprezenta echipa 

unei structuri sportive afiliate la FRB, in competitiile oficiale organizate de FRB.  

6.3. In legitimatiile/licentele FRB ale sportivilor se va inscrie denumirea structurii sportive afiliate la 

FRB, identic cu cel inscris in CIS.  

6.4. Sunt supuşi operaţiunii de legitimare sportivă toti jucătorii, seniori şi juniori, care participă în 

competiţiile oficiale ale FRB şi reprezintă o structura sportiva afiliata la FRB.  

6.5. Eliberarea legitimatiei/licentei sportivilor se efectuează sub numele şi prenumele înscrise în actul 

de identitate, pe baza următoarelor documente: 

➢ cerere-tip de legitimare completata corespunzator la toate rubricile 

➢ certificat de nastere sau act de identitate cu codul numeric personal in copie, semnat 

conform cu originalul de parinte sau tutore si antrenor 

➢ pasaport sau carte de identitate pentru jucatorii straini  

➢ două fotografii format ¾  

➢ aviz medical 

6.6. Fiecare jucător va avea un număr unic de înregistrare, care va fi acelaşi pentru toată perioada 

activarii pe teritoriul Romaniei din momentul confirmarii eligibilitatii. Acesta va fi trecut obligatoriu în 

foaia de arbitraj a meciurilor din LNB, CR (M+F) si SCR (M+F). 

6.7. Sportivul care face dovada sau declara pe proprie raspunderea asupra faptului ca nu a mai fost 

legitimat la o alta structura sportiva sau ca nu a mai fost folosit de ultima structura sportiva/ echipa la 

care a fost legitimat in decursul ultimelor 2 (doua) sezoane competitionale  si nu aparticipat la nici un 

joc oficial vreme de cel puţin doi ani calendaristici, se asimilează jucătorilor nou-legitimaţi şi au dreptul 

să solicite o noua legitimare la orice structura sportiva afiliata la FRB, în tot cursul anului.  

6.8. In cazul in care declaratia pe proprie raspunderea a unui sportiv privind faptul ca nu a mai fost 

legitimat la o alta structura sportiva sau ca nu a mai fost folosit de ultima structura sportiva/ echipa la 

care a fost legitimat in decursul ultimilor 2 (doi) ani calendaristici, nu corespunde realitatii, atunci: 
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❖ Legitimatia emisa consecutiv solicitarii se anuleaza de drept  

❖ Sportivul in cauza va fi suspendat pentru o perioada de 2 (doi) ani,  

❖ In caz de recidiva, sanctiunea se va dubla.  

6.9. Inregistrarea jucătorilor legitimaţi se face de catre FRB prin Departamentul Competitii - Eligibilitate, 

în evidenţa sportivilor legitimaţi, pe categorii, în funcţie de statutul acestora, fiind inscrise principalele 

date personale şi sportive, numărul unic, modificarile şi operaţiunile ulterioare. 

Legitimarea   sportivilor   pentru   competitiile   de   3x3   va   respecta   conditiile 

precizate   in   RS   ale competitiilor de 3x3. 

6.10. Legitimatiile si listele cu jucatorii cu drept de joc inregistrati la FRB care prezinta stersaturi vor fi 

retinute de comisarul/seful brigazii de arbitrii al jocului si trimise la FRB, echipa in culpa fiind obligata 

sa rezolve situatia lor la CCLTO, prin Departamentul Competitii - Eligibilitate.  

Dreptul de joc 

6.11. Un sportiv poate participa la jocuri oficiale, din cadrul LNB, L1, CN, CR, SCR, dacă posedă o 

legitimatie/licenta/acord de joc eliberata de către FRB, in care este mentionata denumirea structurii 

sportive afiliat la FRB pentru care are drept de joc. El poate juca numai în echipele structurii sportive 

menţionate în legitimatie/licenta/acord de joc, eliberate de către FRB, in baza vizei aplicate de CCLTO 

prin Departamentul Competitii - Eligibilitate. In cazul echipelor din LNB 3x3 si CR 3x3 se aplica regulile 

din Regulamentele Specifice (eligibilitate sportivi).  

6.12. Un jucator poate fi legitimat, in aceasi perioada de timp, doar la o singura structura sportiva 

afiliata la FRB pentru LNB, L1, CN, CR, SCR. În situaţia în care un sportiv este găsit legitimat la două 

sau mai multe structurii sportive rămâne valabilă prima legitimare, celelalte anulându-se. În această 

situaţie, sportivul în cauză va fi suspendat 6 luni. 

6.13. Un jucător străin este considerat acel jucător care nu deţine legal cetăţenia ţării federaţiei care 

emite legitimatia/licenţa de jucător.  

6.14. Orice jucător care deţine două sau mai multe cetaţenii, prin naştere sau prin naturalizare, este 

considerat autohton daca detine documente de identitate (carte de identitate si pasaport) emise de 

catre statul roman.  

6.15. Pentru orice legitimare a unui sportiv strain sau roman cu domiciliul in strainatate din categoria 

juniorilor este necesara existenta unei scrisori de confirmare din partea Federatiei Nationale a tarii de 

provenienta/domiciliu, prin care sa se precizeze daca respectivul sportiv figureaza inregistrat sau nu in 

evidentele federatiei tarii respective. Daca este inregistrat in tara respectiva pentru a juca in CN din 

Romania trebuie acordul Federatiei Nationale respective, plus documentele care sa dovedeasca ca 

studiaza in Romania sau ca parintii lui lucreaza in Romania.  

6.16. Toate documentele pentru legitimare vor fi depuse de structura sportiva la sediul FRB prin 

delegat sau curier de la data inceperii inscrierilor in campionat si pana cel mai târziu cu 15 

(cinsprezece) zile înainte de începerea noii ediţii de campionat la categoria respectivă. Dupa aceasta 

data se pot depune acte in vederea legitimarii unui jucator junior, cetatean strain, in conditiile achitarii 

unei taxe de 50 lei pentru fiecare solicitare/carnet.  

6.17. Toate operatiunile de eliberare a legitimatiilor se termina cu 3 (trei) zile inaintea datei programate 

pentru inceperea jocurilor pentru LNB si cu 7 (sapte) zile inaintea datei programate pentru inceperea 
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jocurilor pentru de CN juniori. In cazul in care pentru ridicarea documentelor nu este prezent delegatul 

echipei, acestea se vor trimite de catre Departamentul Competitii - Eligibilitate celor in cauza prin 

curier cu plata taxelor postale de catre beneficiar la livrare.  

6.18. Structurile sportive care se înscriu pentru a participa în competiţiile oficiale de juniori ale FRB şi 

care se retrag dupa tragerea la sorti si programarea jocurilor, vor pierde dreptul de a inscrie echipa in 

anul competitional urmator la categoria consecutiva de varsta şi vor fi sancţionate cu amendă în 

conformitate cu prevederile RSCN. 

6.19. Fiecare echipă poate să înscrie şi să primească drept de joc pentru un număr maxim de jucatori 

conform prevederilor din RS CN sau RS LNB. Acesti jucatori vor fi mentionati in “Lista jucatorilor si 

insotitorilor inregistrati la FRB” 

6.20. Fiecare structura sportiva de seniori (M / F) va avea dreptul să folosească în cursul unui joc un 

număr de sportivi străini stabilit de Consiliul Director pentru fiecare sezon competitional. In LNB si CR, 

numarul de straini poate varia in functie de promovarea sau retrogradarea in alta grupa sau faza. 

6.21. Transferurile de jucători se efectuează în perioada sau perioadele de transfer, aprobate de 

Consiliul Director la propunerea CCLTO, prin Departamentul Competitii - Eligibilitate. 

6.22. In cazul in care o structura sportiva nu transmite la FRB licenta unui sportiv pentru completarea 

dosarului privind efectuarea unui transfer in termen de 7 zile de la formularea solicitarii scrise de catre 

CCLTO prin Departamentul Competitii - Eligibilitate, aceasta va elibera un duplicat in care se va 

mentiona structura sportiva de la care s-a efectuat transferul si noua structura sportiva beneficiara a 

transferului. In acelasi timp, licenta netransmisa la FRB va fi anulata. Structura sportiva va fi 

sanctionata cu amenda in conformitate cu prevederile RGOC. 

Acest lucru va fi comunicat oficial structurii sportive in cauza prin adresa si prin site-ul FRB.  

Contravaloarea emiterii duplicatului va reveni in sarcina structurii sportive care solicita efectuarea 

transferului. 

Orice solicitare pentru eliberarea unui duplicat trebuie insotita de o declaratie pe proprie 

raspundere a antrenorului sau conducatorului unitatii sportive respectiva, prin care sa precizeze cauza 

care face necesara eliberarea duplicatului. Declaratia poate sa fie transmisa prin posta electronica la 

adresa competitii@frbaschet.ro 

6.23. Verificarea dreptului de joc al jucătorilor se va face inaintea inceperii jocului. Pentru aceasta, 

reprezentantii echipelor sunt obligati sa înmaneze comisarului jocului sau în lipsa acestuia sefului 

brigazii de arbitrii, cu 1 (una) oră înaintea orei programate pentru începerea jocului, următoarele 

documente pentru verificare:  

  a). Legitimaţiile de joc tip FR Baschet cu viza anuala si aviz medical eliberat de unitati sanitare 

autorizate si “Lista jucătorilor si insotitorilor inregistrati la FRB” (conform Regulamentelor Specifice) 

  b). Lista nominala a echipei pentru jocul din data respectivă, (formularul - L12) 

  c). Acordul de joc pentru o alta categorie (daca este cazul)  

Jucatorii nu trebuie sa fie sub incidenta unor sanctiuni cu suspendare temporara sau definitiva.  

La juniori jucatorii trebuie sa aiba varsta prevazuta de RSCN pentru esalonul competitional respectiv. 

In cazul in care aceste documente lipsesc sportivul in cauza nu va putea lua parte la joc. 
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In situatia in care o echipa nu indeplineste contitiile minime prevazute in ROJB si RSCN necesare 

pentru desfasurarea jocului, acesta va fi omologat cu neprezentare 20-0 sau forfait tehnic 2-0 

împotriva echipei în culpă. 

6.24. Departamentul Competitii – Eligibilitate poate acorda dreptul de joc la categorii superioare, 

numai de la echipele de juniori la echipele de seniori (LNB), ca urmare a unei solicitari scrise la care 

se va anexa intelegerea intre structurile sportive in care se va specifica, anul competitional pentru care 

se face solicitarea.  

In baza documentelor specificate mai sus, FRB va elibera „ACORDUL DE JOC”, care va cuprinde 

- CNP-ul sportivului 

- fotografia sportivului  

- structura sportiva care acorda drept de joc 

-structura sportiva pentru care se acorda drept de joc 

-perioada valabilitatii acordului 

Acordul de joc este valabil numai impreuna cu viza medicala la zi aplicata pe formular si copia 

cartii de identitate. 

6.25. In situatii exceptionale pentru jucatorii loturilor nationale extinse, Consiliul Director poate sa 

acorde drept de joc pentru jucatorii din echipele din LNB si care au jucatori juniori si nu au echipe de 

juniori inscrise in CN U18 si U20 la masculin, sau CN U16, U18, U20 la feminin, pot imprumuta acesti 

jucatori la alte structurii sportive unde pot juca la categoria lor de varsta, FRB eliberand un acord de 

joc o singura data pe an competitional, la o singura echipa. Solicitarea trebuie sa fie efectuata astfel ca 

jucatorul in cauza sa participe efectiv la un numar minim de 5 jocuri inainte de Turneul Final. 

6.26. Legitimatia/ licenta unui jucător va cuprinde:  

   a). Fotografia jucătorului,   

   b). Numele şi prenumele,   

   c). Codul numeric personal,   

   d). Numărul de înregistrare în evidentele FRB,   

   e). Numele tării a cărui cetăţenie (Codul IOC) o deţine cel în cauză, sau numar de pasaport   

   f). Numele structurii sportive /asociaţiei sportive afiliate la FRB şi localitatea,   

   g). Sezonul competiţional pentru care are viza anuala.   

   h). Aviz medical initial prin care este declarat apt pentru efort fizic 

   i). In cazul colaborarilor cf art 2.14, in mod exceptional, pentru jucatori care nu sunt legitimati la 

echipa pe care se face inscrierea in competitie, vor putea evolua in competitie pe toata perioada 

colaborarii pe baza Acordului de joc la echipa inscrisa in competitie.  

Acordul de joc va fi insotit de viza medicala si va fi valabil pentru o editie de campionat. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, pe baza acordului de joc un sportiv nu va putea evolua in aceeasi 

competitie pentru doua structuri sportive. 
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6.27. Documente de identificare a participantilor la un joc sunt 

   a). Legitimatia tip FRB cu viza medicala si anuala la zi,  

   b). Acord de joc (la alta categorie de la juniori la seniori)  

   c). Lista nominala a echipei pentru fiecare joc pe formularul - L12, complectata corespunzator la 

toate rubricile, cu majuscule sau tiparita,  

   d). Lista jucatorilor si antrenorilor inregistrati la FRB –conform Regulamentelor Specifice  

   e). Carnetul antrenorului principal, al antrenorilor secunzi si al directorului tehnic. 

   f). Licenta FRB pentru antrenori, 

   g). Legitimatia tip FRB pentru insotitori cu sarcini specifice pentru joc, in cadrul echipei.  

 h) “pasaportul de teren” pentru sportivii juniori de alta cetatenie care au fost legitimati si au activat 

in campionate nationale de juniori organizate de FRB -conditiile fiind stabilite prin RSCN sau RSLNB 

6.28. Identificarea jucătorilor juniori la jocurile din competiţiile de juniori se face pe baza:  

a). Legitimatiei de jucator în original.  

b). In cazul existentei unor suspiciuni verificarea identitatii jucatorului se va face pe baza 

legitimatiei FRB si a unui act de identitate cu poza.  

c). Pentru juniorii care nu sunt posesori de carti de identitate, se va prezenta carnetul de elev, vizat 

pentru anul de studii corespunzator anului competitional respectiv.  

B. Avizul Medico-Sportiv 

6.29. Controlul medical al sportivilor legitimati se efectueaza initial si periodic, in cabinetele de 

medicina sportiva din cadrul ambulatoriilor de specialitate judetene, din Policlinica pentru sportivi a 

municipiului Bucuresti si din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, si cabinete medicale 

individuale autorizate pentru medicina sportiva, unitati sanitare abilitate sa acorde avizul 

medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente si la competitiile sportive oficiale. 

6.30. In judetele in care nu functioneaza cabinete de medicina sportiva controlul medical initial si 

periodic al sportivilor legitimati si acordarea avizului medico-sportiv vor fi efectuate intr-o unitate de 

asistenta medicala ambulatorie de specialitate de catre 1 - 2 medici, de regula din specialitatile 

medicina interna, pediatrie, ortopedie si altele asemenea, nominalizati de catre directia de sanatate 

publica teritoriala, cu avizul colegiului medicilor din judetul respectiv.  

6.31. Medicii angajati ai structurii sportive sau ai asociatiilor sportive pot efectua controlul medical al 

sportivilor fara a avea dreptul legal de a elibera aviz medico-sportiv pentru participarea la 

antrenamente si la competitiile sportive oficiale. 

6.32. Rezultatele examinarilor medicale vor fi consemnate in avizul medico-sportiv emis, aplicandu-se 

totodata si viza medicala pe carnetul de legitimare sportiva de catre unitatea sanitara care a efectuat 

controlul.  

6.33. Viza medicala este obligatorie pentru participarea la antrenamente si competitii si va cuprinde 

urmatoarele: data efectuarii controlului, semnatura si parafa medicului examinator si stampila unitatii 

sanitare in care s-a efectuat controlul medical, precum si data expirarii avizului medical. 
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6.34. Lipsa avizului medico-sportiv atrage interdictia categorica de a participa la antrenamente si 

competitii. In absenţa avizului medico-sportiv este imposibilă inscrierea si validarea jucătorilor/ 

jucătoarelor in foaia de joc oficiala pentru jocul respectiv.  

6.35. Vizele medicale obtinute de la alte unitati sanitare decat cele prevazute la art. 6.29 si 6.30 sau de 

la medici de alta specialitate decat cele prevazute la art.6.29 si 6.30 nu vor fi luate in considerare si 

constituie motive de anulare a rezultatelor sportive.  

CAP 7. ECHIPELE:  

7.1. La fiecare joc oficial din campionatele naţionale, structurile sportive participante vor prezenta 

obligatoriu: 

    a). “Lista cu jucatorii si insotitorii inregistrati la FRB” – conform Regulamentelor Specifice. 

    b). “Lista oficiala a echipei pentru joc” – L12 - completata la toate rubricile si semnata de delegatul 

echipei. Lista oficiala pentru joc ( L12) se poate descarca de pe site-ul FRB adresa 

https://www.frbaschet.ro/document/formulare 

    c). Legitimatiile/licentele FRB cu viza anuala si viza medicala valabile, respectand cerinta privind 

numarul minim de jucatori necesari a fi inscrisi in foaia de joc oficiala conform RSCN (maximum admis 

12 jucători) 

    d). Licentele FRB specifice categoriei competitiei si carnetele de antrenor, cu viza anuala si 

inscrierea numelui structurii sportive pentru care activeaza, pentru antrenori si directorul tehnic.  

    e). Maximum 7 legitimatii tip emise de FRB, cu viza anuala valabila, pentru ceilalti 7 insotitori ai 

echipei cu atributii specifice (manager, director sportiv, preparator fizic, interpret, medic, maseur, 

statistician, etc.). 

Structurile sportive sunt responsabile pentru exactitatea informatiilor din “Lista oficiala a echipei pentru 

joc” – L12 - utilizata pentru completarea foii de joc oficiale. Indeplinirea defectuoasa a acestei 

responsabilitati atrage dupa sine raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a celor 

vinovati. 

7.2. La fiecare joc oficial documentele echipei, specificate la art 7.1 vor fi predate cu o ora inainte de 

ora oficiala de incepere a jocului comisarului/ sefului brigazii de arbitrii, acolo unde nu este prezent un 

comisar, spre verificare. Acestea vor fi păstrate pe întreaga durată a jocului la masa oficială sau in 

vestiarul arbitrilor. 

7.3. ”Lista oficiala a echipei pentru joc” va fi individualizata pentru fiecare competitie, joc si data de 

disputare. Nu sunt permise stersaturi sau adaugiri.  

Se va folosi numai formularul oficial al listei care se poate descarca de pe site-ul www.frbaschet.ro 

sectiunea documente/formulare si va cuprinde:  

 1. numele echipelor;  

2. competitia si data jocului,  

 3. numele şi prenumele jucătorilor; numarul legitimatiei, numărul de pe tricou al fiecăruia, cetatenia;  

 4. numele şi prenumele antrenorilor, cetatenia, nr. licentei FRB,  

5. numele, prenumele şi funcţia însoţitorilor, nr licentei FRB 

https://www.frbaschet.ro/document/formulare
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7.4. Lipsa oricarui document obligatoriu de la art. 7.1 literele a, si c face ca echipa in culpa sa piarda 

jocul prin forfait 20-0, fara punct in clasament. Echipa in culpa va fi penalizata financiar conform 

RGOC. 

Lipsa oricarui document obligatoriu de la art 7.1 literele c, d si e face ca persoanele in culpa sa nu 

poata lua loc in zona banci echipei. 

7.5. În cazul turneelor, atat la seniori, cat si la juniori, echipele pot schimba de la joc la joc componenta 

jucatorilor inscrisi in foaia de joc oficiala daca:  

a). Jucatorii care se doreste a fi folosiți, sunt trecuti pe Lista jucatorilor si insotitorilor inregistrata la 

FRB  

b). Jucatorii trebuie sa poarte fiecare numere diferite, aceleasi pe toata durata turneului. Nu se 

poate folosi acelasi numar pentru mai multi jucatori la jocuri diferite.  

c). Sa fie prezentata ”Lista nominala a echipei pentru joc”, cu numarul obligatoriu de jucatori, 

pentru fiecare joc in parte, fara adaugiri sau stersaturi asa cum este specificat in RSCN 

7.6. Accesul in zona si pe banca de rezerve este permis jucătorilor, antrenorilor, si insotitorilor inscrisi 

in „Lista nominala a echipei pentru joc” (maxim 21 persoane = maxim 12 sportivi + maxim 9 oficiali, 

dintre care maxim 4 staff tehnic si restul insotitori). Accesul la vestiarele echipelor şi arbitrilor este 

permis numai persoanelor cu atribuţii oficiale (la vestiarul arbitrilor numai comisarului jocului).  

7.7. Din sezonul competitional 2019-2020, insotitorii echipelor care nu sunt cetateni romani vor putea fi 

inscrisi in” Lista sportivilor si insotitorilor inregistrata la FRB” dupa ce se vor achita taxele aferente 

astfel: 

a). In cazul in care antrenorii sunt romani, pentru primul insotitor strain se va achita suma de 2.000 

EURO pentru LNBM si respectiv 1.000 EURO pentru LNBF urmand ca pentru fiecare noua pozitie 

taxa sa se dubleze 

b). In cazul in care unul dintre antrenori este strain, pentru primul insotitor strain se va achita suma 

de 4.000 EURO pentru LNBM si respectiv 2.000 EURO pentru LNBF, urmand ca pentru fiecare 

noua pozitie taxa sa se dubleze 

7.8. Persoanele insotitoare înscrise în “Lista nominala a echipei pentru joc” nu pot lua loc pe banca 

echipei in cazul in care sosesc după începerea jocului. Acestea trebuie sa fie pozitionate pe banca de 

rezerve in interiorul perimetrului zonei bancii echipei lor de la inceputul jocului si trebuie sa respecte 

atributiile prevazute in ROJB fara a se putea face delegari de atributii, substituindu-se antrenorului 

principal. 

7.9. In timpul desfăşurării jocului, persoanele aflate în zona băncii au dreptul să părăsească zona 

băncii echipei numai în limita prevederilor ROJB şi/sau în cazuri deosebite (cazuri de remedieri 

echipament de joc, accidentare, sanatate), dar numai cu acordul arbitrilor. 

7.10. Un membru al echipei care paraseste zona bancii fara acordul arbitrilor si se duce, pentru o 

perioada de timp in tribuna, nu mai poate reveni in zona bancii la jocul respectiv.  

7.11. Pentru participarea în competitii, fiecare echipă poate înscrie un numar maxim de participanti in 

“Lista cu jucătorii și insotitorii inregistrati la FRB” in conformitate cu prevederile RSCN si RSLNB.  
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7.12. Echipele participante in campionatele nationale vor solicita CCLTO prin Departamentul 

Competitii-Eligibilitate, inregistrarea “Listei jucatorilor si insotitorilor inregistratala FRB” pentru editia 

respectiva de campionat. Pentru inregistrarea listei, echipele vor transmite Departamentului 

Competitii-Eligibilitate, prin email, datele conform formularului care poate fi descarcat de pe site-ul 

FRB, www.frbaschet.ro, sectiunea documente/formulare, si va fi semnat de reprezentantul legal al 

structurii sportive. Formularul original semnat si stampilat de reprezentantul legal al structurii sportive, 

precum si o copie a formularului in format editabil (excel), vor fi transmise prin email 

competitii@frbaschet.ro cu 3 (trei) zile inainte de joc pentru LNB si 7 (sapte) zile inainte de joc pentru 

CN de juniori. 

7.13. Termenul limita pentru depunerea si inregistrarea listelor este cu 3 (trei) zile inaintea datei 

programate pentru inceperea competitiei pentru LNB si cu 7 (sapte) zile inaintea datei programate 

pentru inceperea jocurilor pentru de CN de juniori. In circumstante exceptionale, stabilite de catre 

CCLTO, “Lista” poate fi emisa si mai tarziu, numai cu achitarea unei taxe de intarziere de 500 (cinci 

sute) lei/lista.  

7.14. Pentru echipele de seniori participante in LNBM si LNBF, modificarile in “Lista cu jucatorii si 

insotitorii inregistrati la FRB” se pot face fara a se depasi numarul de persoane admis la art 7.6. 

Numarul total de persoane va fi respectat si in cazul in care echipele doresc sa faca inlocuiri in lista 

(daca o persoana noua se doreste a fi inscrisa si echipa are deja inscris numarul maxim de persoane, 

aceasta trebuie sa inlocuiasca o persoana existenta in cazul in care nu mai exista locuri libere in cele 3 

categorii). 

7.15. In cursul unei editii de campionat LNBM/LNBF sunt admise maximum 6 transferuri, altele decat 

cele efectuate in perioada de transfer, termenul limita de inregistrarea a solicitarii fiind ultima zi a lunii 

februarie (28/29 februarie) a fiecarui an in cadrul sezonului competitional, finalizarea actelor urmand a 

se incheia pana cel mult in data de 8 martie a fiecarui an in cadrul sezonului competitional. Ulterior 

acestei date nu se va mai putea efectua inregistrarea solicitarii inlocuirii prin transfer 

intern/international.  

7.16. Echipele participante in competitiile nationale (CN, CR sau SCR) vor putea efectua un numar 

nelimitat de inlocuri de jucatori din fondul propriu de jucatori romani legitimati. Aceste inlocuiri cu 

jucatori din propriul fond de jucatori nu sunt considerate transferuri de jucatori, echipele putand astfel 

sa completeze lista pana la numarul maxim de jucatori, in conformitate cu RSCN (L20) RSLNB si RS 

L1 (L18). ”Lista” va fi emisa dupa achitarea unei taxe de inlocuire - modificare lista de 100 (una suta) 

lei/lista pentru LNB si de 50 (cincizeci) lei/lista pentru L1 si CN juniori. 

7.17. In cazul structurii sportive de juniori care au mai multe echipe inscrise in CN la aceeasi categorie 

de varsta, acestea vor prezenta pentru fiecare echipa inscrisa in competitie “Lista sportivilor si 

insotitorilor inregistrata la FRB”. Aceste echipe vor putea face inlocuiri in “Lista sportivilor si insotitorilor 

inregistrata la FRB”, in perioadele de transfer stabilite pentru categoria respectiva, numai intre jucatorii 

echipelor aceleiasi structuri sportive fara a fi considerat transfer, acestea facandu-se o singura data in 

cursul CN, conform prevederilor RSCN. Noua componenta a “Listei sportivilor si insotitorilor 

inregistrata la FRB” a acestor echipe nu va mai putea fi modificata pana la terminarea editiei 

campionatului din anul competitional respectiv.  

7.18. Responsabilitatea pentru exactitatea datelor transmise in vederea emiterii “Listei sportivilor si 

insotitorilor inregistrata la FRB”, in raport cu eventualele infractiuni legate de dreptul de joc revine in 

exclusivitate structurii sportive. Inscrierea de date false in documente cu prilejul intocmirii acestuia, 

prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de 
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a insera unele date, precum si declararea necorespunzatoare a adevarului intra sub incidenta Codului 

Penal.  

7.19. Echipele din LNB (M+F) sunt obligate ca odata cu transmiterea documentelor pentru eliberarea 

“Listei jucatorilor si antrenorilor inregistrati la FRB”, sa transmita pe suport electronic: 

a). sigla structurii sportive, 

b). o fotografie a echipei impreuna cu stafful acesteia 

c). poze tip pasaport a tuturor jucatorilor si staff-ului pentru care se emite lista respectiva.  

Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu: 250 EUR amenda pentru LNBM si LNBF pentru 

fiecare saptamana de intarziere.  

CAP 8. ECHIPAMENT 

8.1. În timpul desfasurarii competitiilor organizate de FRB, jucători, antrenori, oficiali și persoanele 

însoțitoare trebuie să respecte regulile emise de FRB referitoare la echipament si publicitate.  

Ecusonul cu sigla FRB este obligatoriu sa figureze pe echipamentul de joc al sportivilor participanti 

la toate categoriile Campionatelor Nationale. 

Acesta va fi plasat in partea dreapta sus a maieului/bluzei/tricoului pentru joc. Ecusonul poate fi 

descarcat de pe site-ul FRB, tiparit sau brodat. 

MASA OFICIALA 

8.2. Oficialii de la masă trebuie să fie îmbrăcati uniform. Marca comercială a producătorului (logo) 

poate să apară, dar nu trebuie să fie mai mare de 20 cm². Echiparea uniforma a oficialilor este 

responsabilitatea echipei organizatoare a jocului / turneului.  

JUCATORII 

8.3. Publicitatea pe echipament; tricouri de joc, sorturi, sosete, tricouri de încălzire, treninguri, 

uniforme trebuie să fie identice pentru toți jucătorii unei echipe.  

8.4. Marca comercială a producătorului (logo) pe tricourile de joc si sorturile unei echipe trebuie să fie 

aceeasi.  

8.5. Cele două seturi de tricouri de joc (acasă și în deplasare) trebuie să difere doar în culoare și 

trebuie să poarte aceleași marcaje, inclusiv mesaje identice de publicitate, dimensiune și marca 

comercială a producătorului (logo). 

8.6. Publicitatea sponsorilor echipei este permisă în cel mult trei (3) spații publicitare diferite:  

a. Pe partea din față a tricourilor de joc;  

b. Pe partea din spate a tricourilor de joc;  

c. Pe piciorul drept al sortului. 

8.7. Un maxim de patru (4) inscriptii de sponsorizare sunt permise pe tricourile de joc. 

8.8. Același sponsor poate apărea pe un număr maxim de două (2), din cele patru (4) spații disponibile, 

pentru mesaje publicitare.  
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8.9. Publicitatea pentru bauturi spirtoase, tutun și orice substanțe farmaceurica aflata pe lista interzisa 

la utilizare de catre WADA (sau produse care conțin astfel de substanțe) este interzisă.  

Se consideră publicitate la băuturi spirtoase prezentarea de imagini prin care se pot identifica 

astfel de produse şi/sau producătorii acestora. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, publicitatea pentru bere sau vin este permisă. 

8.10. Zonele de marcaje aplicabile sunt măsurate prin înmulțirea înălțimii maxime cu lungimea 

maximă a marcajului (de exemplu, publicitatea / sigla producătorului). 

8.11. Cu cel putin treizeci (30) de zile înainte de data de începere a competiției, echipele participante 

in LNBM si LNBF vor transmite CCLTO pentru aprobare un desen / design a setului complet al 

echipamentului care va fi purtat în timpul competiției. Modelele pot fi trimise prin poștă sau e-mail către 

FRB la adresa competitii@frbaschet.ro. 

8.12. Uniformele care urmează să fie purtate de echipa în timpul competiției trebuie să fie identice cu 

desenul / designul prezentat sau eșantion de pre-producție, și vor fi verificată înainte de data de 

începere a competiției. Odată aprobat, orice schimbare la oricare dintre uniformele echipei, inclusiv în 

ceea ce privește publicitatea poate fi făcută numai cu aprobarea prealabila a organizatorului 

competitiei, FRB.  

In cazul in care exista echipe care doresc sa insereze pe echipamentul de joc mai multe spatii 

publicitare, altele decat cele prevazute in RGOC, o pot face numai cu aprobarea CCLTO. 

Nerespectarea oricarei prevederi referitoare la echipament si publicitate se sanctioneaza conform 

prevederilor din RGOC. 

TRICOURI DE JOC 

8.13. Tricourile de joc trebuie sa fie conforme cu ROJB. Prin tricouri de culoare deschisa se intelege 

tricouri de culoare alba sau galbena. Tricourile de orice alta culoare sunt considerate tricouri de 

culoare inchisa. 

8.14. Partea din față a tricoului de joc trebuie să respecte următoarele dispoziții conform diagramei de 

mai jos:  

a). marcă comercială a producătorului (logo-ul) poate apărea o singură dată, cu condiția ca acesta sa 

ocupe o suprafață de cel mult douăzeci (20) cm2.  

b). logo-ul FRB trebuie să apară pe partea din față a tricoului de joc (in desen logo competitie) 

8.15. Numele structurii sportive trebuie să apară pe partea din față a tricourilor de joc și un ecuson 

(simbol) al structurii sportive, suplimentar, pot apărea, după cum urmează: 

a). Numele structurii sportive trebuie să fie deasupra numarului jucătorului;  

b). Pentru numele structurii sportive,  

1. în cazul în care textul scris cuprinde o (1) linie, literele trebuie să fie de maximum opt (8) cm în 

înălțime;  

2. în cazul în care textul scris cuprinde două linii (2), literele de pe fiecare linie trebuie să fie de cel mult 

șase (6) cm în înălțime; 
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8.15.1 Ecusonul (simbolul) structurii sportive trebuie să ocupe o suprafață de cel mult douăzeci (20) 

cm2 și se plasează în mijlocul pieptului, între logo-ul competiției și logo-ul producătorului.  

8.15.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, ecusonul (simbolul) structurii sportive poate fi emblema structurii 

sportive, dar nu ar trebui să fie steagul țării structurii sportive. 

8.16. Numărul jucătorului trebuie să apară și să fie în mod clar vizibil. Acesta trebuie să aibă o înălțime 

de minimum zece (10) cm și trebuie să fie plasat sub numele structurii sportive, la o distanță de cinci 

(5) cm.  

8.17. Orice alte marcaje pe partea din față a tricoului de joc trebuie să fie la o distanță de cel puțin cinci 

(5) cm de numărul jucătorului.  

8.18. Publicitate pentru un (1) sponsor este permisă după cum urmează: 

a). Textul sau logo-ul sponsorului va ocupa o suprafață de cel mult 320 (treisutedouăzeci) cm2;  

b). Publicitatea trebuie să fie plasata sub numărul jucătorului, conform diagramei de mai jos. 

 

DIAGRAMA TRICOU DE JOC FATA 

 

8.19. Partea din spate a tricoului de joc trebuie să respecte următoarele dispoziții (conform schemei 

de mai jos). 

8.20. Numele jucătorului (numele de familie sau numele preferat) trebuie să apară deasupra 

numărului jucătorului și cuprinde doar o singura (1) linie de text. Înălțimea literelor trebuie să fie de 

minimum șase (6) cm și maximum opt (8) cm.  

8.21. Numărul jucătorului trebuie să apară și să fie în mod clar vizibil. Acesta trebuie să aibă o înălțime 

de cel puțin douăzeci (20) cm. 

8.22. Orice alte marcaje pe spatele tricoului de joc trebuie să fie la o distanță de cel puțin cinci (5) cm 

de la numărul jucătorului.  

8.23. Publicitatea este permisă cu condiția ca acesta sa ocupă o suprafață de de cel mult trei sute 

douăzeci (320) cm2. Spațiul publicitar se utilizează după cum urmează:  
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Opțiunea 1: într-un singur (1) bloc de maxim trei sute douăzeci (320) cm2, cu text-ul sau logo-ul scris 

al unui singur sponsor.  

Opțiunea 2: împărțit în două (2) pentru texte sau logo-uri scrise pentru 2 sponsori diferiti, cu condiția 

ca dimensiunea totală combinată sa nu depășeasca trei sute douăzeci (320) cm2. Când utilizați 

opțiunea 2, spațiul dintre cele două logo-urile trebuie să fie incluse în dimensiunile.  

Publicitatea trebuie să fie plasata sub numărul jucătorului, conform diagramei de mai jos: 

 

8.24. Niciun alt marcaj publicitar nu este permis pe spatele tricoului de joc. 

SORTURI 

8.25. Sorturile pentru joc trebuie sa fie conforme cu ROJB. 

8.26. Sorturile pentru joc trebuie sa fie în conformitate cu următoarele dispoziții (conform diagrama de 

mai jos). 
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8.27. Marca comercială a producătorului (logo-ul) poate apărea o singură dată, cu condiția ca acesta 

ocupă o suprafață de cel mult douăzeci (20) cm2.  

8.28. Publicitatea pentru un singur (1) sponsor este permisă pe partea din față a sorturilor de joc, pe 

piciorul drept (a se vedea diagrama), cu condiția ca:  

1. Text-ul sau logo-ul sponsorului sa ocupe o suprafață de maximum o sută (100) cm²;  

2. Mesajul publicitar al sponsorului poate fi unul dintre cele publicate pe tricou de joc sau poate sa 

fie diferit de acestea.  

3. Niciun alt marcaj nu poate sa fie plasat în acesta zona. 

8.29. Numărul jucătorului nu este permis pe sorturi. 

SOSETE 

8.30. Sosetele trebuie să fie conforme cu ROJB si sa respecte următoarele dispoziții:  

1. Marca comercială a producătorului (logo-ul) poate să apară, cu condiția ca acesta sa ocupă o 

suprafață de cel mult douăzeci (20) cm2.  

2. Publicitatea este interzisă. 

TRICOURI DE INCALZIRE 

8.31. Tricourile de incalzire se conformează următoarelor dispoziții (conform diagramelor de mai jos):  
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8.32. Marca comercială a producătorului (logo-ul) poate apărea o dată pe partea din față a tricourilor 

de incalzire, cu condiția de aocupă o suprafață de maximum douăzeci (20) cm2. 

8.33. Numele structurii sportive trebuie să apară pe partea din față a tricourilor de incalzire și să fie 

identice ca mărime cu numele structurii sportivede pe partea din față a tricoului de joc (articolul 8.15.).  

8.34. Un ecuson suplimentar al structurii sportive emblema /simbol poate fi aplicat pe fata, manecile 

sau spatele tricoului de încălzire și trebuie să ocupe o suprafață de maximum douăzeci (20) cm2.  

8.35. Numele jucătorului (numele de familie sau numele preferat) pot să apară pe spatele tricoului de 

incalzire, cu condiția ca acesta este identic ca marime cu numele jucătorului de pe spatele tricoului de 

joc (articolul 8.20.). 

8.36. Publicitatea este permisă după cum urmează (vezi diagrama de mai jos):  

1. Pe partea din față a tricourilor de incalzire, cu condiția ca acesta sa fie identic (același sponsor și 

mărime) ca la publicitatea pe partea din față a tricourilor de joc (articolul 8.18.).  

2. Pe partea din spate a cămășilor de incalzire, cu condiția ca acesta este identic (același sponsor și 

mărime) ca la publicitatea pe partea din spate a tricourilor de joc (articolul 8.23). 
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TRENINGURI 

8.37. Treningurile trebuie sa fie în conformitate cu următoarele dispoziții (conform schemelor de mai 

jos):  

 

8.38. Marca comercială a producătorului (logo-ul) poate apărea o dată pe partea de sus a treningului 

și pe pantaloni, cu condiția ca aceasta sa ocupă o suprafață de cel mult douăzeci (20) cm2. 

8.39. Numele structurii sportive trebuie să apară pe partea din față sau din spate a treningurilor și 

trebuie să fie identice ca mărime cu numele structurii sportive pe partea din față a tricoului de joc 

(articolul 8.18.). 

8.40. Un ecuson suplimentar al structurii sportive (simbol) poate fi aplicat pe fata, pe maneci sau pe 

spatele treningului și trebuie să ocupe o suprafață de maximum douăzeci (20) cm2. 

8.41. Numele jucătorului (numele de familie sau numele preferat) poate apărea pe partea din spate a 

treningului, cu condiția ca acesta sa fie identic ca marime cu numele jucătorului de pe spatele tricoului 

de joc. 

8.42. Publicitatea este permisă după cum urmează: 
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1. Pe partea din față a treningului, cu condiția ca aceasta sa fie identica (același sponsor și 

mărime) ca la publicitatea pe partea din față a tricourilor de joc.  

2. Pe partea din spate a treningului, cu condiția ca aceasta sa fie identică (același sponsor și 

mărime) ca la publicitatea pe partea din spate a tricourilor de joc.  

8.43. În cazul în care partea frontală a treningului are fermoar, dispoziția de mai sus se aplică în 

concordanta cu designul special de mai jos.  

 

PANTOFII DE JOC 

8.44. Pantofi de joc trebuie să se conformeze următoarelor dispoziții:  

1. Marca comerciala a producătorului (logo) poate apărea.  

2. Publicitatea este interzisă.  

ACCESORII 

8.45. Toate accesoriile trebuie să fie conforme cu ROJB. 

Jucătorii nu trebuie să poarte echipamente (obiecte) care pot provoca rănirea altor jucători însă 

următoarele sunt permise:  

1. Echipament de protectie a umărului, partii superioară a brațului, coapsei sau pentru partea 

inferioară a piciorului, cu condiția ca materialul să fie suficient căptușit.  

2. Manșoane de compresie pentru braț de orice lungime de culoare negru, alb sau culoarea 

dominantă a tricourilor echipei, dar aceeași culoare pentru toți jucătorii echipei.  
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3. Manșoane de compresie pentru picioare de orice lungime de culoare neagra, alba sau culoarea 

dominantă a sorturilor, dar aceeași culoare pentru toți jucătorii echipei. O combinație de manșoane pot 

fi utilizate. 

Nu mai este o cerință pentru a exista un spațiu vizibil pe piciorul jucatorului.  

4. Genunchere de orice culoare în cazul în care acestea sunt acoperite în mod corespunzător.  

5. Protector pentru nas ranit, chiar daca este facuta dintr-un material dur. 

6. Gutiera pentru protectia dintilor.  

7. Ochelari, în cazul în care nu prezintă un pericol pentru alți jucători.  

8. Banderolele, maximum 7 cm lățime, realizate din material textil non-abraziv, unicolour, din plastic 

sau cauciuc maleabil de culoare neagra, alba sau culoarea dominantă a tricourilor echipei, dar 

aceeași culoare pentru toți jucătorii echipei.  

9. Mansete, maxim de 10 cm latime din material textil de culoare neagra, alba sau culoarea dominantă 

a tricourilor echipei, dar aceeași culoare pentru toți jucătorii echipei.  

10. Protectie pentru degete, umeri, picioare etc de culoare neagra, alba sau culoarea dominantă a 

tricourilor echipei, dar aceeași culoare pentru toți jucătorii echipei 

11. Glezniere de culoare transparenta sau negra sau alba, aceeași culoare pentru toți jucătorii echipei.  

12. În ceea ce privește șosetele toți jucătorii unei echipa trebuie să aibă aceeași culoare de șosete și 

șosetele trebuie să fie vizibile. Sosetele taiate scurt nu sunt permise. 

13. Pantofi de sport pot sa fie in orice combinație de culori, dar culoarea trebuie sa fie aceeasi atat la 

pantoful stang cat si la cel drept. Nu sunt permise lumini intermitente, materiale reflectorizante sau alte 

ornamente.  

Exemple pentru a furniza informații suplimentare cu privire la cele de mai sus (vezi diagramele FIBA). 
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8.46. Următoarele dispoziții se aplică la ochelari, benzi contra transpiratiei, genunchere și cotiere:  

a. Publicitatea este interzisă;  

b. Marca comerciala a producatorului (logo-ul) permisa, cu conditia ca aceasta sa ocupe o 

suprafata de maximum douasprezece (12) cm2. 

8.47. Atât publicitatea cat si marca comercială a producătorilor (logo-ul), sunt interzise pe toate 

celelalte accesorii.  

PUBLICITATE, ALTE DISPOZITII 

8.48. Publicitatea pe uniformele jucatorilor, tricouri de joc, tricouri de incalzire si treninguri trebuie sa 

fie identice pentru toți jucătorii unei echipe.  

8.49. Cele două seturi de uniforme (acasă și în deplasare) trebuie să difere doar în culoare și trebuie 

să poarte aceleași marcaje, inclusiv mesaje identice de publicitate (dimensiunea și sponsor).  

8.50. Marca comercială a producătorului (logo-ul) pe uniformele, tricouri de joc, tricouri de incalzire, 

treninguri și uniformele delegatilor echipei (dacă este cazul) trebuie să fie aceleași. 

8.51. Toți membrii delegați ai echipei care au dreptul de a sta pe banca echipei în timpul jocului  

trebuie să fie îmbrăcat într-un mod uniform, după cum urmează:  

1. Purtarea acelorasi treninguri ale echipei, conform celor descrise mai sus. 
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2. Purtarea unei uniforme a delegatiei echipei care este conforma cu următoarele dispoziții: 

a. Publicitatea este permisă, cu condiția ca mesajele sponsorilor sa fie identice cu mesaje de 

pe uniformele echipei.  

b. Numele structurii sportive și / sau insigna / simbol poate apărea.  

3. Producătorului mărcii comerciale (logo-ul) este permis, cu condiția ca acesta sa ocupe o 

suprafață de cel mult douăzeci (20) cm2.  

4. Purtarea de haine libere de orice publicitate sau mărci.  

8.52. In competiţiile FRB este permisă publicitatea pe uniformele echipei. In cazul in care exista 

echipe care doresc sa insereze pe echipamentul de joc mai multe spatii publicitare, altele decat 

cele prevazute in RGOC, o pot face numai cu aprobarea CCLTO. 

Spatiile publicitare inserate in plus nu trebuie sa distorsioneze culoarea echipamentului şi mai ales să 

nu facă greu vizibile sau invizibile numerele şi numele jucătorilor. Sanctiuni: 100 EUR amenda pentru 

LNB, respectiv 100 LEI amenda pentru CN de juniori.  

8.53. În interiorul sălilor, panourile publicitare vor fi amplasate la minimum 2 (doi) m distanţă de liniile 

care delimitează terenul de joc. Sanctiuni: 100 EUR amenda pentru LNB si 100 LEI amenda pentru 

CN de juniori.  

8.54. Orice drepturi de publicitate în care sunt implicaţi FRB, organizatorul competiţiilor de baschet din 

România, proprietarii salilor de sport, structurile sportive şi sponsorii, vor fi stabilite prin protocoale 

adiţionale la acest regulament cât şi la RSCN.  

8.55. Toate echipele participante in din LNB (M+F) sunt obligate sa amplaseze in sala in care-si 

organizeaza jocurile de pe teren propriu, 1 (un) banner cu sigla FR Baschet. Amplasarea se va face 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 FRB nu trebuie sa fie acoperit de spectatori 

sau de alte materiale publicitare si el trebuie sa fie vazut in intregime. Confectionarea banerelor FRB 

cade in sarcina structurii sportive.  

Nerespectarea prezentei prevederi se sanctioneaza cu: 300 Euro amenda pentru LNB (M+F).  

8.56. La prezentarea echipelor inaintea inceperii jocurilor, toti jucatorii trebuie sa fie uniform echipati. 

8.57. Conform ROJB echipa gazda trebuie sa poarte echipament de joc de culoare deschisa in timp ce 

echipa vizitatoare trebuie sa poarte echipament de joc de culoare inchisa.  

8.58. Nu este admis ca ambele echipe sa poarte echipament de aceiasi culoare deschisa sau inchisa; 

in aceasta situatie se va proceda astfel:  

a. Daca echipa vizitatoare se prezinta in echipament de culoare deschisa si in 15 minute nu va 

schimba echipamentul cu unul de culoare inchisa, echipa vizitatoare va pierde jocul cu 20 – 0 fara 

punct in clasament. Totusi, daca gazdele accepta sa joace in culoare inchisa, jocul va avea loc, dar, 

echipa vizitatoare va fi sanctionata cu amenda: 500 Euro in cazul LNB (M+F), respectiv 100 lei pentru 

CN Juniori.  

b. Daca echipa gazda se prezinta in echipament de culoare inchisa si in 15 minute nu va schimba 

echipamentul cu unul de culoare deschisa, echipa gazda va pierde jocul cu 20 – 0 fara punct in 
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clasament. Totusi, daca oaspetii accepta sa joace in culoare deschisa, jocul va avea loc, dar, echipa 

gazda va fi sanctionata cu amenda: 500 Euro in cazul LNB (M+F), respectiv 100 lei pentru CN Juniori.  

8.59. Daca ambele echipe vin in echipament de culoare inchisa, chiar daca culorile sunt distincte 

(verde/albastru sau rosu/albastru etc.), echipa gazda este vinovata si daca nu va schimba 

echipamentul cu unul de culoare deschisa, jocul se va disputa iar echipa gazda va fi sanctionata cu o 

amenda de: 500 EUR in cazul LNB (M+F), respectiv 100 lei pentru CN Juniori. 

8.60. Mascotele echipei, majorete si alte tipuri de divertisment sunt permise, dar trebuie să rămână în 

afara terenului de joc și în spatele panourile publicitare în timpul jocului. Ele pot intra pe teren doar in 

timpul time-out-urilor sau intervalelor de joc și trebuie sa paraseasca terenul cu cel puțin zece (10) 

secunde înainte de reluarea jocului.  

8.61. Publicitatea este interzisă pe coșuri, panouri, spatele panoului, suportii panoului, capitonajul 

panoului. Excepție: Partea frontală a capitonării suportilor, cu publicitatea identică pe ambele 

capitonaje. In acest caz suprafață ocupata de publicitate poate sa fie de cel mult douăsutecincizeci 

(250) cm2.  

8.62. In salile in care se desfasoara jocuri din CN pot sa apara logo-ul partenerilor FRB în colțul din 

dreapta jos (atunci când te uiti la coș) al fiecărui panou. Nici un alt logo nu poate apărea dacă nu este 

aprobat de către FRB (exceptie logo-ul FIBA).  

8.63 Publicitatea este permisă în interiorul terenului delimitat de limitele liniilor de fund si liniilor de tusa 

ale terenului de joc. In acest caz publicitatea trebuie să aiba aceeași (design, dimensiunea și sponsor) 

pe spațiile respective, pe ambele părți ale terenului de joc. In toate situatiile este obligatoriu ca 

marcajul terenului sa fie vizibil, nefiind acceptate acoperiri ale acestuia. 

8.64. Orice publicitate lângă masa scorerului trebuie să fie localizata la o distanță de cel puțin două (2) 

metri de la masa scorerului, și intr-o singură linie cu ea.  

8.65. Publicitatea este permisă în fața mesei, cu condiția ca acesta este plasat direct în față și la 

același nivel cu masa. 

8.66. Publicitate este permisă pe tabela de marcaj, cu condiția ca aceasta să nu obstrucționeze sau să 

interfereze cu funcționarea acesteia. 

CAP 9. ANTRENORII 

9.1. Echipele participante in competitiile oficiale din Romania organizate de catre FRB indiferent de 

categorie, vor fi conduse întotdeauna de către antrenori calificati cu specializare baschet, posesori de 

carnete de antrenor si licente eliberate de catre FRB, valabile pe anul competitional respectiv şi care 

sunt înscrişi în “Lista jucătorilor şi insotitorilor inregistrata la FRB”.  

9.2. Antrenorii principali romani trebuie să posede o categorie de clasificare corespunzătoare 

competiţiei la care antrenează, si licenta FRB conform „Programului pentru Instruirea si Licentierea 

Antrenorilor de Baschet”, avizat si aprobat de CCA si Consiliul Director astfel: 

a. LNB………………………………………………..…………….Licenta categoria „AA” 

b. Liga 1 si CN U-20 si U-18 ……………………………………Licenta categoria „A”  

c. CN U-16, U15 si U-14…………………………………………Licenta categoria „B”  

d. CN U-13, U12, Festival minibaschet si babybaschet…….…Licenta categoria „C”  
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Antrenorii secunzi trebuie sa posede o categorie de clasificare corespunzătoare competiţiei la 

care antrenează, si licenta FRB astfel: 

a. LNB…………………………………. .Licenta categoria „AAs”, obtinuta in baza Licentei „A” 

b. L1 si CN U-20 si U-18 ……………………Licenta categoria „A” sau Licenta categoria „B” 

c. U-16, U15 si U-14…………………………Licenta categoria „B” sau Licenta categoria „C”  

d. U-13, U12, Festival minibaschet si babybaschet……….Licenta categoria „C”  

9.2.1. Un antrenor posesor al Licentei "AA" poate sa antreneze ca antrenor principal la toate 

categoriile.  

9.2.2. Un antrenor posesor al Licentei "A" poate sa antreneze ca antrenor principal la categoriile L1 si 

CN U-20 si U-18, U-16 si U15, U-14, U-13, U12 minibaschet si babybaschet 

9.2.3. Un antrenor posesor al Licentei "B" poate sa antreneze ca antrenor principal la categoriile U-16, 

U15, U-14, U-13, U12 si Festival minibaschet si babybaschet 

9.2.4. Un antrenor posesor al Licentei "C" poate sa antreneze ca antrenor principal la categoriile U-13, 

U12 si Festival minibaschet si babybaschet 

9.2.5. Nivelul profesional al antrenorilor principali din LNB si CR (m+f): trebuie sa detina un carnet de 

antrenor, categoriile senior sau maestru, posesor al licentei FRB de tip „AA”; in cazul antrenorilor straini 

trebuie sa demonstreze ca in ultimii 5 ani a fost antrenor macar in 3 ani in prima liga din tara unde a 

antrenat. 

9.3. Antrenorii de alta nationalitate decat romana trebuie să posede calificare de antrenor de baschet, 

atestată prin carnetul de antrenor sau legitimatie din ţara de origine, valabil pentru categoria la care 

doreste sa antreneze. Recunoasterea carnetelor de antrenori straini este de competenta CCA, care va 

emite licente de antrenori pentru antrenorii straini care activeza in competitiile din Romania (antrenorul 

va prezenta originalul şi traducerea legalizată, FRB prin CCA făcând verificările necesare pentru 

recunoasterea carnetelor din strainatate in vederea licenţierii), şi să achite taxa anuală pentru licenţa, 

precum si sa respecte prevederile obtinerii licentei „AA” (antrenor principal) sau licentei “AAs” 

(antrenor secund): 

a) La echipele masculine taxa anuala de licentiere antrenor strain este de 2.000 Euro 

b) La echipele feminine taxa anuala de licentiere antrenor strain este de 1.000 EURO.  

9.4. Dosarul cu toate actele menţionate şi cu „Formularul pentru antrenor” se va depune la FRB, care 

după ce analizează dosarul va stabilii cuantumul taxelor pentru antrenor, iar după plata acestora va 

elibera licenţa de antrenor.  

9.5. Dacă un antrenor străin sau roman nu face dovada participarii la 3 cursuri de perfecţionare 

internationala pe anul în curs pentru “AA”, la 2 cursuri de perfecţionare internationala pe anul în curs si 

3 cursuri zonale pe anul in curs pentru “A”, la 1 curs de perfecţionare internationala pe anul în curs 3 

cursuri zonale pe anul in curs, pentru “B”, 3 cursuri zonale pe anul in curs sau participare la cursuri 

international pe anul in curs, pentru “C” (cursurile internationale trebuie sa fie desfasurate in perioada 

dintre incheierea sezonului competitional precedent si inceperea noului sezon iar cursurile zonale se 

desfasoara in perioada competitiei), atunci acestia pot obţine licenţa FRB plătind o taxă de exceptare 

conform listei cuantumului taxelor aprobate pentru sezonul respectiv (anexa 1).   
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9.6. Structurile sportive din LNB ai caror antrenori principali romani sau straini nu-si indeplinesc 

obligatia de a sustine lectorate conform programului de instruire si licentiere a antrenorilor (3 lectorate 

a 3 ore) vor fi penalizate cu o amenda de 15.000 lei. Aceasta penalitate va fi aplicata structurii sportive, 

iar respectivii antrenori isi pierd dreptul de a activa ca antrenori principali la orice echipa in LNB si CR 

in sezonul urmator. 

Programul acestor cursuri si tematica vor fi comunicate FRB cu minimum 14 zile inainte de data 

desfasurarii. Prezenta la curs si inregistrarea video a cursului va fi transmisa de catre organizatori 

catre CCA in termen de 7 zile.  

9.7. Atributiile antrenorilor principal sau secunzi sunt cele prevazute in ROJB. Niciun alt membru al 

echipei, cu exceptia capitanului de echipa – conform ROJB, nu poate exercita functia de antrenor 

principal pe parcursul unui joc.  

9.8. Colectivul tehnic al unei echipe de baschet care participa in CN de juniori poate avea urmatoarea 

structura: de la minim 1 (un) antrenor pana la maxim 4 (patru) antrenori (un antrenor principal, 2 

antrenori secunzi si un director tehnic), dintre care cel mult unul poate fi strain. Pentru echipele din 

LNB si CR seniori colectivul tehnic va avea minim 2 (doi) antrenori pana la maxim 4 (patru) antrenori 

(un antrenor principal, 2 antrenori secunzi si un director tehnic), dintre care cel mult unul poate fi 

strain.  

9.9. Antrenorii trebuie sa aiba la jocurile oficiale o tinuta decenta fiind imbracati dupa cum urmeaza:  

9.9.1. La jocurile de seniori/senioare (LNB, CR, SCR), L1: pantaloni lungi din stofa, inclusiv cei de tip 

blue jeans, pantofi, camasa sau tricou cu sigla structurii sportive, eventual cravata si sacou.  

9.9.2. La jocurile de juniori/junioare: 

In fazele semifinale si finale: Pantaloni lungi din stofa, inclusiv cei de tip blue jeans, pantofi, camasa 

sau tricou cu sigla structurii sportive, eventual cravata si sacou.  

In fazele inferioare este permis sa poarte: trening complet de prezentare cu sigla structurii sportive sau 

pantalon de trening, pantofi de sport, camasa sau tricou cu sigla structurii sportive.  

9.9.3. Pentru toate categoriile CN, insotitorii echipei cu sarcini specifice (maseur, asistent medical, 

kinetoterapeut) trebuie sa fie imbracati in trening complet de prezentare cu sigla structurii sportive sau 

pantalon de trening, pantofi de sport, camase sau tricou cu sigla structurii sportive.  

9.10. Un antrenor român sau străin nu poate conduce jocul la acelasi nivel al competitiei la două 

echipe de la structuri sportive diferite în acelaşi campionat, in acelasi timp.  

9.11. Antrenorul aflat în stare de suspendare disciplinara nu are dreptul de a lua legatura directa cu 

echipa in interiorul cladirii in care urmeaza sa se dispute jocul echipei sau în vestiarul echipei, inainte, 

in niciun moment al jocului, sau dupa joc.  

9.12. Antrenorul aflat în stare de suspendare poate fi prezent în sală în timpul desfăşurării jocurilor 

oficiale susţinute de echipa lui, dar numai în tribuna opusă mesei oficiale. Daca sala are doar o tribuna, 

situata pe aceasi parte cu masa oficiala, antrenorul suspendat va sta intr-o zona cat mai indepartata 

de banca echipei sale. Incalcarea dispozitiei se sanctioneaza cu amenda 250 EUR la seniori, la juniori 

250 de lei.  
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CAP 10 ASISTENTA MEDICALA ŞI CONTROL ANTIDOPING: 

ASISTENTA MEDICALA 

10.1. FRB îşi declină orice responsabilitate în ceea ce priveşte accidentele ce pot surveni cu ocazia 

antrenamentelor şi jocurilor publice. 

10.2. Cluburile gazda au obligatia sa asigure acordarea asistentei medicale de urgenta. 

Responsabilitatea pentru neasigurarea asistentei medicale revine structurilor sportive organizatoare 

ale manifestarilor sportive. 

10.3. Plata serviciilor medicale la competitii acordate de unitatile sanitare solicitate din teritoriu, se 

suporta de catre structura sportiva organizatoare a competitiei in conditiile legii.  

10.4. Solicitarea delegarii personalului medico-sanitar se face in conformitate cu programul 

competitional intocmit de catre structurile sportive si va fi remis in mod obligatoriu unitatii sanitare 

medico-sportive teritoriale cu cel putin 5 zile inaintea disputarii competitiilor.  

In judetele in care nu exista unitati medico-sportive si medici de specialitate programul competitional 

va fi prezentat directiilor de sanatate publica cu cel putin 5 zile inaintea disputarii competitiilor, 

solicitandu-se delegarea personalului medico-sanitar necesar pentru asigurarea asistentei medicale 

de urgenta in timpul competitiei.  

10.5. La toate jocurile din LNB, CR, SCR, masculin si feminin, în mod obligatoriu, organizatorii de 

competitii au obligatia sa asigure acordarea asistentei medicale de urgenta, inclusiv pentru 

accidentele sportive, solicitand in acest sens serviciului de ambulanta teritorial autosanitare echipate 

corespunzator si insotite de personal medico-sanitar, in conformitate cu reglementarile legale in 

vigoare.  

Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale sunt suportate de organizatori dupa terminarea 

competitiei, in conditiile legii. Responsabilitatea pentru neasigurarea asistentei medicale revine 

organizatorilor de manifestari sportive. 

10.5.1 La toate jocurile din L1, in mod obligatoriu, organizatorilor le revine sarcina de a asigura 

prezenţa asistenţei medicale calificate pentru prim ajutor (medic sau asistent medical) cu dotarile 

necesare. 

10.6. La toate jocurile din CN juniori, in mod obligatoriu, organizatorilor le revine sarcina de a asigura 

prezenţa asistenţei medicale calificate pentru prim ajutor (medic sau asistent medical) cu dotarile 

necesare.  

10.7 Prezenta asistentei medicale trebuie sa fie facuta cu 20 de minute inainte de ora de incepere 

oficiala a jocului, la toate jocurile oficiale. Personalul medical se va prezenta la seful brigazii de arbitrii 

sau comisarului inainte de joc si va pune parafa proprie pe foaia de arbitraj. Cadrele medicale care nu 

au parafa vor prezenta sefului brigazii de arbitrii sau comisarului o legitimatie (un document) din care 

sa reiasa ca au calificarea necesara si vor semna pe foaia de arbitraj, inscriind inclusiv CNP-ul. 

10.8. Echipa in culpa, organizatoare, va pierde jocul prin forfait, cu 20-0, daca nu reuseste in 15 

minute de la ora oficiala de incepere a jocului sa asigure cerintele de asistenta medicala conform 

reglementarilor pentru esalonul competitional respectiv. Daca pe parcursul jocului se constata ca nu 

mai este asigurata asistenta medicala de catre personalul medical care a semnat in foaia de joc 

oficiala, seful brigazii de arbitrii va intrerupe jocul si va dicta forfait impotriva echipei in culpa.  
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10.9. In cazul turneelor, cand echipa organizatoare nu este implicata intr-un joc la care asistenta 

medicala este absenta, jocul nu poate incepe pana la asigurarea acesteia. In acesta situatie 

prevederile art 10.6 nu sunt aplicabile. In astfel de situatii, Comisia Tehnica a turneului va decide 

privind reprogramarea jocului, daca este posibil in perioada turneului. Daca acest lucru nu este posibil, 

CCLTO va decide asupra datei in care se va reprograma jocul. Echipa organizatoare a turneului va 

suporta cheltuielile de organizare a jocului. In plus organizatorii vor fi amendati cu c/v a 500 – 1000 

EUR indiferent de categoria CN. 

CONTROL ANTIDOPING 

10.10. FRB interzice folosirea de substanţe stimulatoare dopante sau stupefiante, prevăzute în listele 

oficiale ale WADA, CIO, FIBA, în întreaga activitate de baschet din Romania şi îşi rezervă dreptul de a 

comanda controale in competitii pentru depistarea folosirii acestora. Listele cu substante interzise, 

actualizate la zi sunt disponibile la adresa http://www.anad.gov.ro/html/ro/listainterzisa.php. 

10.11. In cazul in care din diferite motive medicale este necesara solicitarea unei scutiri pentru uz 

terapeutic acest demers se va efectua in concordanta cu procedura standard a Comisiei Naţionale 

Antidoping. 

10.12. Toți jucătorii înregistrați pentru competițiile FRB sunt de acord prin semnarea formularului de 

accept al contolului antidoping, să se supună testelor de control antidoping, sa furnizeze probe (de 

exemplu, 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).  

10.13. Toți jucătorii aflați sub jurisdicția unei federații naționale pot sa fie supusi în competiție testarii 

antidoping de catre FRB, FIBA, precum și orice altă organizație anti-doping responsabilă pentru 

testare la o competiție sau un eveniment la care participă.  

10.14. Jucătorii care efectueaza o perioadă de suspendare sau de suspendare provizorie, pot de 

asemenea, sa fie supusi în orice moment sau loc, cu sau fără notificare prealabilă, de către FRB, FIBA, 

WADA, Organizația Națională Anti-Doping a oricărei țări în care este prezent jucatorul. Testarea țintă 

va fi o prioritate.  

10.15. Toți medicii și fizioterapeuți implicati în supravegherea, care tine de probleme legate de dopajul 

unor jucatorilor inregistrati in competitiile FRB, vor respecta secretul profesional. Orice nerespectare a 

codului etic profesional va duce la refuzul permisiunii de a însoți echipele participante la concursuri 

FRB.  

10.16. Pentru controlul antidoping, organizatorii au obligaţia sa asigure spaţiile necesare desfăşurării 

activităţii în conformitate cu procedurile Comisiei Naţionale Antidoping şi ale regulamentului FIBA 

privind Controlul Antidoping.  

10.17. In cazul unui control doping inopinat efectuat in competitiile FRB, procedurile administrative 

care tin de organizarea modului de indeplinire al actiunii de control ( prezentarea listei cu jucatori ai 

ambelor echipe, desemnarea  prin tragere la sorti a persoanelor supuse controlului si rezervele, 

anuntarea identitati celor care vor fi supusi controlului la sfarsitul jocului) se vor efectua in comun de 

catre Comisar/ arbitru principal si Ofiterul de Control Antidopind delegat de catre Comisia Naţionala 

Antidoping.  

Dupa finalizarea procedurilor administrative toate actiunile sunt derulate de catre Ofiterul de Control 

Antidoping.  

http://www.anad.gov.ro/html/ro/listainterzisa.php
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10.18. Structura sportiva organizatoare va asigura protecţia zonei în care se desfăşoară controlul 

antidoping pentru a facilita respectarea întocmai a procedurilor de control.  

11. SALI/ TERENURI DE JOC/ MINGEA DE JOC:  

SALI/ TERENURI DE JOC 

11.1. Toate sălile unde se desfăşoară jocuri de baschet trebuie să fie omologate pentru nivelul 

competiţiilor pe care le găzduiesc, conform Conditiilor minimale care trebuie indeplinite, de salile in 

care se vor desfasura jocuri de baschet, in functie de esalonul competitional.  

11.2. Structurile sportive participante in competitiile nationale organizate in Romania, in cererea de 

inscriere in competitie, vor trebui să isi inregistreze la FRB salile in care isi desfasoara activitatea atat 

pentru antrenamente cat si pentru competitiile oficiale. In acest scop ele vor transmite la 

Departamentul Competitii-Eligibilitate formularul de inregistrare pentru salile in care isi desfasoara 

activitatea disponibil la adresa http://www.frbaschet.ro/documente/formulare.  

11.3. Înainte de fiecare competiție oficială a FRB, sălile unde se desfăşoară jocuri de baschet trebuie 

să fie acceptate pentru nivelul competiţiilor pe care le găzduiesc. 

11.4. Toate competiţiile oficiale de baschet din cadrul Campionatelor nationale care se organizează în 

România, se vor disputa în săli de sport omologate, pe terenuri avand dimensiunea de 28 m lungime 

si 15 m latime, cu suprafata pardoselii terenului facuta din podea din lemn fixă, podea din lemn mobilă, 

podea sintetică fixă sau podea sintetică mobilă.  

Pentru podeaua din lemn sau sintetica cerinţele definite in Echipamentul Tehnic pentru Jocul de 

Baschet, aprobat de FIBA Central Board, valabile de la 01 octombrie 2014 sunt obligatorii. 

11.5 Pentru competiţiile de Babybaschet, Minibaschet, U12, U13 şi U14, se pot accepta excepţii. 

11.6. Pentru omologarea fiecarui obiectiv va lucra o comisie formata din: 

a. Reprezentantul / Expertul FRB in calitate de presedinte;  

b. Reprezentantul proprietarului obiectivului si/sau administratorul obiectivului;  

c. Reprezentantul beneficiarului/beneficiarilor; 

11.7. Cheltuielile (transport, masa, cazare, indemnizatie de expert) pentru Reprezentantul FRB în 

comisia de omologare, vor fi suportate, de la caz la caz, de constructor, proprietar sau structura 

sportiva/stucturile sportive beneficiare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Indemnizatia 

de expert va fi de 200 lei net.  

11.8. Taxele pentru expertizare - omologare sunt acelea specificate in anexa 1 la prezentul.  

11.9. CCLTO va efectua verificarea salilor de joc puse la dispozitie de echipele gazde, in calitate de 

organizatoare ale jocurilor de pe propriul teren. Verificarea se va face la nivelul tuturor categoriilor de 

CN, in colaborare cu AJB/AMB. Unde se constata deficiente se vor dispune masuri si termene de 

remediere pentru conformarea cu Conditiilor minimale care trebuie indeplinite.  

11.10. ROST (Regulamentul privind omologarea salilor si terenurilor pentru baschet) anexat, face 

parte integranta din prezentul RGOC.  

MINGEA DE JOC 

11.11. În cadrul competiţiilor organizate sub egida FRB, mingea de joc oficială este Molten.  

http://www.frbaschet.ro/documente/formulare
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In competiţiile europene se poate utiliza mingea oficială a FRB cu conditia ca, acesta sa figureze pe 

lista mingiilor aprobate de FIBA pentru sezonul respectiv.  

11.12. Mărimea mingilor utilizate este urmatoarea:  

a. masculin seniori şi juniori -  numarul 7 si numarul 6 pentru U13 

b. feminin senioare şi junioare -  numarul 6 

c. minibaschet şi baby baschet -   numarul 5 

d. in competitiile 3x3, se va utiliza mingea aprobata de FIBA pentru aceste competitii 

CAP. 12 ORGANIZAREA COMPETIŢIILOR  

12.1 FRB este autoritatea competenta in ceea ce priveste implementarea, organizarea, indrumarea, 

dezvoltarea si controlul activitatii de baschet atat pe teritoriul Romaniei cat si in cazul participarii la 

competitiile internationale de baschet, sub toate formele de organizare (indoor, outdoor, 3x3, 5x5, 

precum si orice alta forma de organizare a jocului de baschet oficial recunoscuta). 

12.2. FRB autorizează, ajută logistic, supraveghează şi decide, prin comisiile sale de specialitate, 

asupra tuturor aspectelor referitoare la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a competiţiilor de 

baschet din România.  

12.3. FRB poate delega competenţa sau poate colabora cu Direcţiile Judeţene pentru Sport (DJST) 

sau Asociaţiile Judeţene de Baschet (AJB) legal constituie şi afiliate la FRB, acestea din urmă fiind în 

raport de subordonare tehnică faţă de FRB.  

12.4 În toate situaţiile organizatorii competiţiilor, indiferent de categorie, trebuie să respecte cu 

stricteţe prevederile regulamentelor FRB şi să solicite la FRB aprobarea desfăşurării evenimentelor in 

organizare proprie.  

12.5. FRB va aproba organizarea si va acorda titlul de campion national, la o categorie de varsta, la 

feminin sau masculin, numai daca la respectiva competitie se vor inscrie si vor participa un numar 

minim de 6 echipe, la masculin, si minim 4 echipe, la feminin. 

12.6. Sistemele competitionale ale Ligilor si Campionatelor Nationale la diferite categorii de varsta vor 

fi elaborate de catre Departamentul Tehnic al FRB, impreuna cu Departamentul Competitii-Eligibilitate 

al FRB si CCLTO. Sistemele competitionale, impreuna cu calendarul competitional intern, vor fi 

aprobate de catre Consiliul Director. 

12.7 La începutul fiecărui sezon competiţional, la termenele stabilite şi comunicate de FRB, fiecăre 

structura sportiva participanta va depune în mod obligatoriu la sediul FRB documentele necesare 

pentru inscrierea si participarea în campionat.  

12.8. Documentele se pot transmite si prin internet, firme de curierat sau prin posta. Nedepunerea 

documentelor la termenele stabilite si comunicate public pe site-ul FRB, duce la pierderea dreptului de 

participare a echipelor structurii sportive in CN respectiv.  

12.9. Sistemele de desfasurare a competitiilor sunt urmatoarele: 

a). In sistem de eliminare directă / Play Off,  

b). In sistem fiecare cu fiecare (round robin) astfel: 

1. într-un singur tur, în etape săptămânale sau turneu,  
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2. tur / retur, în etape săptămânale sau turneu 

3. tur / retur, în etape săptămânale sau turneu, urmat de („Play Off”); 

4. tur / retur, în etape săptămânale sau turneu, jocuri pe grupe valorice, urmat de („Play 

Off”);  

c). În sistem combinat, inclusiv cu jocuri duble în cazul etapelor săptămânale. 

d). In sistem de turnee de 3 - 5 jocuri, urmat de turneu semifinal şi turneu final.  

12.10. In primele faze ale competitiilor la nivel local sau regional, in alcatuirea componentei seriilor sau 

grupelor se va tine cont de criteriul geografic sau aplicarea unor sisteme eficiente (turnee) adaptand 

sistemul competitional la conditiile existente, infrastructura, alti factori si abia ulterior in fazele 

interregionale si finale se va utiliza criteriul valoric.  

12.11. In funcţie de numărul echipelor înscrise în competiţie, acestea pot fi distribuite într- o singură 

serie/grupă sau în mai multe serii/grupe, atat in cazul campionatelor de juniori cat si in cazul LNB 

(masculin si feminin).   

12.12. Echipele gazdă în calitate de organizatoare, sunt responsabile de organizarea jocurilor. 

12.13. Jocurile se vor disputa în succesiunea tragerii la sorţi. Nu se admite ca o echipă să-şi joace 

jocurile numai acasă sau numai în deplasare.  

12.14. Consiliul Director, la propunerea CCLTO, in baza reglementarilor stabilite conform art 12.6 

stabileste sistemul de calificare - promovare şi retrogradare a echipelor in cadrul ligilor si 

campionatelor nationale (CN), acestea urmand sa fie introduse in RSCN.  

B. ORGANIZAREA TURNEELOR. 

Conditii specifice pentru organizarea turneelor 

12.15. Pentru organizarea unui turneu trebuie: 

a). sa fie facuta o solicitarea scrisa adresata CCLTO, completand in acest sens formularul tip care 

trebuie descarcat de pe siteul FRB: www.frbaschet.ro. Cererea se poate transmite electronic la adresa: 

competitii@frbaschet.ro,   

b). Sa transmita solicitarea de organizare la FRB in limitele termenelor stabilite si anuntate de CCLTO;  

Turneele programate in faza preliminara si de calificare, pot fi organizate in salile, pe terenurile pe care 

echipele solicitate sustin de regula jocurile in etapele saptamanale, cu conditia asigurarii in totalitate a 

facilitatilor prevazute in anexa 3 a echipamentelor tehnice prevazute de ROJB si a respectarii 

celorlalte criterii de acordare a turneelor din formularul tip.  

CCLTO va avea in vedere evitarea programarii repetate a turneelor in aceleasi localitati in doua editii 

de campionat consecutive, cu exceptia cazului cand celelalte solicitari nu intrunesc conditiile stabilite 

prin RSCN, sau acordarea organizarii reprezinta o repetitie generala in vederea organizarii de catre 

FRB, in localitatea respectiva, in acelasi sezon, a unei competitii cu caracter international oficial.  

12.16. Conditii specifice pentru organizarea turneelor: 

a). Pentru organizarea turneelor semifinale si finale ale Campionatelor Nationale, la toate categoriile, 

si a Cupei Romaniei trebuiesc indeplinite prevederile cuprinse in ROJB, RSCN si RSCR, care se pot 

descarca de pe situl: www.frbaschet.ro. 

http://www.frbaschet.ro./
mailto:competitii@frbaschet.ro
http://www.frbaschet.ro./
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b). Organizarea unui Turneu Semifinal de catre o echipa nu exclude si posibilitatea atribuirii unui 

Turneu Final in acelasi an/sezon competitional aceleiasi echipe. 

c). Cu 15 zile inainte de începerea competiţiei, CCLTO poate monitoriza condiţiile de masă, cazare şi 

desfăşurare a jocurilor şi antrenamentelor asigurate de organizatori, în baza prevederilor 

regulamentelor mentionate mai sus;  

d). Dacă la data monitorizarii se considera că nu sunt îndeplinite condiţiile minimale de organizare a 

competitiei, CCLTO poate decide atribuirea organizării altui solicitant. În plus, eventuala participare a 

primilor la o licitaţie viitoare va fi refuzată minim 1 an competitional ulterior celui in care se desfasoara 

competitia; 

e). In cazul categoriilor CN de juniori care se desfasoara sub forma de turnee, echipa care a solicitat 

organizarea unui turneu va suporta toate cheltuielile de organizare conform regulamentelor FRB si 

deciziilor Consiliului Director (chirie sala, masa, cazare, transport pentru arbitrii, comisar, delegati FRB, 

asistenta medicala, servicii de ordine, etc.). 

f). Daca nici o echipă nu a solicitat organizarea unui turneu, CCLTO va decide locul de desfasurare a 

turneului (acesta va fi intr-o localitate neutra sau poate sa fie intr-o localitate dintre echipele 

participante nominalizata de CCLTO); echipele participante isi vor suporta cheltuielile proprii de 

transport, cazare, masa si in plus in parti egale cheltuielile de organizare, (chirie sala, transport si 

acomodare completa arbitri si alti oficiali, asistenta medicala, asigurarea ordinii, etc.) sume care 

urmeaza sa fie incluse in taxa de participare la turneu. 

g). Turneele finale ale campionatelor de juniori se vor desfasura, de regula, in localitati diferite pentru 

masculin si feminin pentru aceeasi categorie de varsta, in orase care au echipe calificate pentru TF si 

au solicitat organizarea conform caietului de sarcini. Acordarea turneelor finale de juniori masculin si 

feminin cuplate in aceiasi localitate, se va face numai daca exista echipe (m + f) calificate din 

localitatea respectiva pentru turneul final. Pentru cele doua competitii se vor asigura conditiile 

materiale identice privind facilitatile corespunzatoare (conform regulamentelor FRB si FIBA) in ambele 

sali, inclusiv existenta facilitatilor locale de deplasare ale echipelor de la locurile de cazare la sali.  

12.17. Principii pentru intocmirea programului turneelor: 

a). Programul turneelor va fi elaborat si anuntat de CCLTO, dupa terminarea jocurilor fazelor de 

calificare. Programul etapelor va respecta ordinea din tabela “Berger”. Programul jocurilor va respecta 

ordinea din tabela Berger, cu respectarea celor mentionate mai jos la punctele “d” “e” si “i”;  

b). In CN de juniori, în cazul turneelor, in grupele de 3 sau 4 echipe, de regula turneul se va disputa la 

sfarsitul saptamanii, in 3 (trei zile), cate 1 (una) etapa pe zi. Din ratiuni economice, cu acceptul echipei 

organizatoare, turneul se poate disputa si in 2 (doua) zile, in formatul: 1, 2 sau 2, 1 etape/jocuri/zi, 

sistemul urmand a fi propus de echipa organizatoare pentru aprobarea CCLTO;  

c). In CN de juniori, în cazul turneelor, in grupele de 5 sau 6 echipe, de regula turneul se va disputa in 

5 (cinci zile), cate 1 (una) etapa pe zi. Din ratiuni economice, cu acceptul echipei organizatoare, se pot 

disputa maximum 2 (două) etape pe zi in formatul: 1, 2, 2, sau 2, 2, 1, sau 2, 1, 2 sistemul urmand a fi 

propus de echipa organizatoare pentru aprobarea CCLTO;  

d). In cazul turneelor, in grupele de 5 sau 6 echipe in cazul formatului cu cate o etapa pe zi, echipa 

care joaca ultimul joc intr-o etapa, nu va fi programata sa joace primul joc din program in etapa 

urmatoare din ziua respectiva; 
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e). In cazul formatului cu cate doua etape pe zi, jocul din etapa urmatoare a zilei respective pentru 

aceiasi echipa, va incepe, la cel putin 3 (trei) ore după terminarea ultimului ei joc din etapa anterioara. 

f). Pentru un joc, prin program, se vor aloca 2 (două) ore. Ora din program pentru începerea unui joc 

va fi strict respectată daca nu sunt intarzieri. Echipele sunt obligate sa se prezinte la locul desfasurarii 

competitiei cu o ora inainte de ora programata pentru desfasurarea partidei. In caz de intarzieri, 

programul se va decala.  

g). Echipele vor beneficia de minim 20 (douăzeci) minute pentru încălzire, chiar daca se vor produce 

decalari ale programului orar. Cele 20minute alocate incalzirii incep la 5 minute de la terminarea 

jocului precedent din program.  

h). Turneele semifinale si finale se vor desfasura numai in sistemul cu etape zilnice.  

i). Programul pe ore al turneelor va fi supus aprobarii CCLTO cu minimum 5 zile inainte de inceperea 

turneului. Daca nu se trimite programul spre aprobare, CCLTO va stabili acest program iar 

organizatorul va fi sanctionat cu: Amenda 100 Euro pentru LNB (M+F) si 100 Lei pentru CN de juniori. 

j). Echipa organizatoare a turneului are dreptul sa-si aleaga orele de disputare ale proprilor jocuri, cu 

exceptia zilei de desfasurare a semifinalelor si finalelor. In situatia in care jocurile se vor desfasura in 

localitatea desemnata de CCLTO in urma refuzului echipelor de a solicita organizarea turneului, nicio 

echipa nu va putea sa isi aleaga ora de programare in calitate de gazda. Prima echipa conform 

programului este considerata echipa gazda si in consecinta este responsabila de organizarea jocului. 

k). In cazul turneelor semifinale si finale, toate echipele sunt obligate sa participe la sedinta tehnica. 

Absenta de la aceasta se sanctioneaza conform RGOC.  

l). In cazul turneelor finale, echipele clasate pe primele 3 locuri sunt obligate sa participe la festivitatea 

de premiere. Deasemeni, la festivitatea de premiere este recomandat sa participe toti sportivii 

castigatori ai premiilor speciale.  

m). In cazul jocurilor de seniori/senioare organizate în sistemul “Final Four” sau “Final Eight” din CR 

(M+F), tragerea la sorţi a programului jocurilor se face de CCLTO, in sedinta publica, cu participarea 

Presedintelui si/sau Secretarului General FRB, a reprezentantilor structurii sportive calificate, a 

reprezentantior media si a altor persoane interesate.  

n). Campionatele locale de baschet pot fi organizate de către AJB/ AMB/ sau alte structuri afiliate in 

cooperare cu departamentele FRB.  

12.18. In cazul turneelor finale la toate categoriile de competiţii cât şi a altor evenimente principalul 

organizator tehnic este FRB prin CCLTO, care poate delega competenţa organizării altor parteneri 

solicitanţi (structurii sportive, Direcţii Judeţene pentru Sport, AJB, alti organizatori legal constituiţi, 

conform regumentelor FRB).  

12.19. In scopul evaluarii unei candidaturi in vederea organizarii unui turneu se vor avea in vedere: 

I. Calitatea infrastructurii sportive (sala de joc, vestiare, echipamente tehnice, climatizarea, oficiali 

calificati) 

II. Calitatea infrastructurii pentru transport (mijloace de transport, distante) 

III. Calitatea/pret a ofertelor pentru cazare si masa participanti 

IV. Asigurarea conditiilor de siguranta pentru sportivi si oficiali 
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V. Existenta /inexistenta unor deficiente / incidente (de orice natura) in organizarea evenimentelor 

anterioare 

VI. Sprijin pentru activitatea baschetbalistica prin organizarea instruirii, pregatirii sau desfasurarea 

jocurilor echipelor nationale, instruiri profesionale, stagii de pregatire 

VII. Oferta financiara  

PROGRAMAREA JOCURILOR 

12.19. Programarea jocurilor: Programarea jocurilor din cadrul CR, SCR, LNBM, LNBF, L1 si CN 

juniori se va face conform RSCN, totusi:  

a). In cadrul turneelor in care sistemul de disputare prevede jocuri semifinale si finale, finala pentru 

locurile 1 – 2 va fi intotdeauna ultimul joc din program.  

b). Pentru alcatuirea programului de jocuri la toate categoriile CN se va utiliza tabela Berger pentru 

numar par (cu sot) de echipe participante.  

12.20. Jocurile din CN care se desfasoara in sistem etape, tur – retur, se pot desfasura in oricare zi a 

saptamanii, conform cu RSCN, cu mentiunea ca intervalul/pauza intre doua jocuri oficiale ale aceleiasi 

echipe va fi obligatoriu de cel putin 24 de ore. 

12.21. Conform RSCN, pentru ora de incepere a jocurilor se va respecta intervalul de timp specific 

fiecarei competitii. Ziua desfasurarii si ora inceperii jocurilor transmise direct prin TV se va stabili de 

catre CCLTO in colaborare cu structura sportiva si cu societatea de televiziune implicata, in functie de 

grila de program.  

12.22. În ultima etapa a campionatului, jocurile echipelor din aceeaşi categorie sau eşalon valoric vor 

fi programate în mod obligatoriu în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, cu excepţia jocurilor care nu 

influenţează câştigarea campionatului/ promovarea, calificarea în diverse competitii sau retrogradarea, 

acestea putând fi programate, cu aprobarea CCLTO în alte zile şi la alte ore. 

12.23. Jucatorii juniori sau seniori au dreptul sa joace doua jocuri in aceasi zi, la aceasi categorie sau 

in doua categorii diferite, daca intervalul dintre cele doua jocuri este de cel putin 3 ore. Intervalul se 

stabileste tinand cont de ora de sfarsit a primului joc si cea de inceput al celui de-al doilea joc.  

Exemplu: ora de incepere joc 1 - ora 10.00 pentru a putea juca al doilea meci  

           ora de incepere joc 2 - ora 15.00 (2 ore pentru joc + 3 ore intervalul minim) 

REPROGRAMAREA JOCURILOR 

12.24. CCLTO, poate aproba, în mod cu totul excepţional reprogramarea unor jocuri în urmatoarele 

cazuri: 

a. Motive de reprezentare în competiţii internaţionale oficiale FIBA, naţionale şi / sau ale cluburilor 

sau în competiţiile regionale oficiale desfasurate de organizatii recunoscute oficial de FIBA Europa. In 

acest caz solicitarea pentru reprogramarea jocului se va face în formă scrisă utilizând formularul 

specific, cu cel puţin 15 zile înaintea datei solicitate pentru disputarea jocului fără a fi însoţit de acordul 

scris al echipei adverse. CCLTO va aduce la cunostinţa echipelor noua data de disputare a jocului 

care face obiectul reprogramării.  

b. In sala respectivă urmează să se desfăşoare acţiuni sportive, culturale, sociale sau de alta 

natura, de importanţă internaţională sau naţională şi care sunt contractate de proprietarul salii si sunt 
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considerate prioritare fata de competitia organizata de FRB. Solicitarea pentru reprogramarea jocului 

se va face în formă scrisă utilizând formularul specific, cu cel puţin 15 zile înaintea datei de disputare a 

jocului şi va fi însoţită de:  

◼ Acordul scris al echipei adverse pentru noua data de disputare a jocului;  

◼ Certificarea în scris de către proprietarul săli a motivelor necesităţii reprogramării jocului.  

c. Cazuri de extremă forţă majoră cum ar fi: cataclisme naturale, accidente în timpul deplasării 

pentru susţinerea unui joc, cazuri care trebuiesc probate cu acte emise de instituţiile abilitate ale 

statului (Poliţie, Prefectură, Spitale de specialitate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă). 

Solicitarea pentru reprogramarea jocului se va face de urgenta telefonic si ulterior în formă scrisă de 

echipa solicitantă, de îndată ce s-a produs una dintre situaţiile prevăzute mai sus.  

d. Intreruperea jocului din cauza unor defectiuni tehnice sau din motive de comportament nesporiv, 

fara posibilitatea reluarii acestuia in termen de 4 ore in aceeasi sala sau in alta sala omologata pentru 

categoria respectiva de CN  

e) alte situatii nespecificate    

12.25. Jocul care face obiectul reprogramării se va disputa conform programării CCLTO, de regulă cu 

maximum 48 de ore înainte sau cu 48 ore după data programării iniţiale. Excepţie vor face 

reprogramarea jocurilor din etapele intermediare, pentru care nu se pot respecta intervalele 

specificate mai sus.  

12.26. CCLTO nu are obligatia de a obtine acordul unei echipe pentru reprogramarea unui joc.  

12.27. CCLTO nu va lua in considerare nicio solicitare daca formularul nu este completat 

regulamentar, la toate rubricile, fara sa prezinte stersaturi.  

12.28. CCLTO va anunta partile interesate (echipe, CCAB, CCC, Departamentul Tehnic, 

Departamentul Competitii-Eligibilitate, Media, etc) in cazul aprobarii/ neaprobarii unei cereri de 

reprogramare, in termen de maxim 24 ore.  

12.29. Reprogramarea jocurilor dintr-o faza a competitiei (preliminara, semifinala, finala, tur/retur, 

play-off) nu se poate face depasind data prevazuta pentru desfasurarea primei etape a fazei 

urmatoare.  

12.30. Etapele sau turneele amanate integral ca urmare a unor cauze obiective de ordin general 

(intemperii, fenomene meteorologice periculoase, decizii guvernamentale, etc.) se vor reprograma de 

catre CCLTO integral la o alta data, fara a fi necesar acordul celor implicati.  

12.31. Jocurile din ultima etapa a unei faze la toate categoriile Campionatelor Nationale nu se pot 

amana pentru o data ulterioara, indiferent de motiv cu exceptia cazului reprogramarii intregii etape.  

12.32. Un joc programat in sezonul regulat nu poate fi reprogramat sub niciun motiv, dupa incheierea 

fazei respective. 

12.33. In cazul in care o echipa este sanctionata cu suspendarea dreptului de organizare a meciurilor 

cu spectatori ca urmare a aplicarii unor sanctiuni, jocurile se disputa fara spectatori (cu portile inchise). 

În cazul în care jocul se desfăşoară fără spectatori (“cu porţile închise”), au acces în sala de joc, in 

afara fortelor de ordine (paza): 
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a) maxim 21 de jucători, antrenori, oficiali, din cadrul fiecarei structuri sportive, pe bază de tabel 

nominal semnat de reprezentantii oficiali ai structurii sportive; 

b) personalul (angajat al structurii sportive sau al proprietarului locului de concurs), strict necesar 

pentru funcţionarea instalaţiilor şi organizarea jocului, pe bază de tabel nominal şi legitimaţie de 

serviciu;  

c) ziariştii, pe bază de tabel nominal întocmit de structura sportiva organizator;  

d) reprezentanţii FRB (maxim 2 persoane) 

f) 3 arbitrii, 1 comisar FRB si 7 persoane desemnate sa asigure buna desfasurare a jocului la 

masa oficiala (scorer, cronometror, etc) 

Comisarul FRB va supraveghea respectarea prevederilor de mai sus 

12.34. In situatiile de reprogramare, in care structurile sportive nu cad de acord asupra datei si orei de 

joc, CCLTO este singura in masura sa decida data reprogramarii jocului. Decizia CCLTO este 

irevocabila si executorie.  

12.35. In cazul îndeplinirii condiţiilor menţionate la 12.24. pct. d, echipa gazdă, va suporta toate 

cheltuielile aferente cazării şi mesei oficialilor delegaţi si ale echipei oaspete pentru cele 24 de ore 

suplimentare.  

12.36. In CR si CN sunt admise schimbari ale locului de disputare a jocurilor (rocada privind localităţile 

de disputare între tur şi retur), numai pentru motive bine intemeiate, cu acordul scris al celor 2 echipe. 

Aceste prevederi nu sunt aplicabile pentru jocurile ultimei etape din tur/retur.  

12.37. In cazul jocurilor din Cupa României „ tur – retur” este posibil sa se joace cele 2 jocuri in aceasi 

localitate cu acceptul ambelor echipe si stabilirea clara a responsabilitatilor financiare, cu acordul 

CCLTO, dupa inaintarea solicitarii semnate de ambele echipe. 

12.38. În situatia in care nu se respecta termenul regulamentar de depunere a solicitarii (15 zile inainte 

de data solicitata pentru disputarea jocului), daca exista acordul adversarului, pentru noua data 

solicitata pentru disputare, jocul se poate reprograma numai cu plata unei taxe, dupa cum urmeaza:  

Seniori: 500 EURO. 

Juniori: 200 LEI.  

Dovada platii taxei (OP sau chitanta) se va face odata cu depunerea cererii. Fara indeplinirea 

acestei conditii, jocul nu va fi reprogramat. Eventuala disputare a lui fara avizul CCLTO atrage 

pierderea jocului de ambele echipe cu 20 – 0.  

12.39. Nu constituie motiv de reprogramare a unui joc faptul că o structura sportiva are două sau mai 

multe echipe înscrise în competiţie la categorii diferite de varsta.  

12.40. In cazul in care sistemul de desfasurare este acela de jocuri numai sub forma de turnee nu sunt 

permise/aprobate solicitari de reprogramare de jocuri sau de turnee.  

COMUNICAREA/TRANSMITEREA REZULTATELOR JOCURILOR  

12.41 Comunicarea rezultatelor si transmiterea la FRB – CCLTO prin Departamentul Competitii - 

Eligibilitate a documentelor legate de desfasurarea jocurilor se face dupa cum urmeaza:  

a). ARBITRII PRINCIPALI: 
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◆ Prin Internet 

Toti arbitrii principali, cu exceptia celor din LNB, vor transmite prin e-mail (whatsup) rezultatele 

jocurilor in timp de 1 ora de la terminarea lor. Pentru aceasta arbitrii principali ai acestor jocuri sunt 

obligati sa transmita Foaia de arbitraj scanata sau pozata fata si spate (numai daca sunt 

consemnari referitor la greseli tehnice, descalificatoare sau alte aspecte privind controlul actelor, 

echipamentului, greseli tehnice antrenor C sau B);  

Documentul se transmite la adresa: competitii@frbaschet.ro 

◆ Prin curier sau posta:  

Foaia de arbitraj in original se va transmite la FRB/ Departamentul Competitii - Eligibilitate prin 

posta/curier, in asa fel incat sa ajunga in 72 ore de la terminarea jocului.  

b). COMISARII FRB: 

La jocurile unde sunt delegati, toate responsabilitatile care revin arbitrilor conform punctului „a” de 

mai sus, privind transmiterea rezultatelor in termenele si termenii conform descrierii lor, revin 

comisarilor FRB. Pentru toate jocurile oficiale ale CN la toate categoriile disputate in sistemul turneu, 

in situatia in care este delegat comisar FRB responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine in 

exclusivitate acestuia. 

c). DELEGATUL FEDERAL:  

Pentru toate jocurile oficiale ale Campionatelor National la toate categoriile, disputate in sistemul 

turneu, responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine in exclusivitate acestuia in situatia in care este 

nominalizat delegatul federal. Delegatul Federal trebuie sa transmita la FRB rezultatele zilei, intr-o ora 

de la terminarea ultimului joc.  

In toate cazurile mentionate mai sus la literele a, b, si c, in situatia in care arbitrul/comisarul/delegatul 

federal nu isi indeplineste atributiile si nu comunica in termen rezultatele jocului/jocurilor, transmite 

informatii eronate, nu trimite foaia de arbitraj scanata si in original, CCLTO va sesiza comisiile abilitate 

(CCAB, CCC) care vor trebui sa aplice sanctiunile prevazute in regulamentele proprii. 

d). ECHIPELE GAZDA: 

Pentru toate jocurile oficiale ale Campionatelor Nationale la toate categoriile, disputate in sistemul 

etape tur – retur, play – off sau turneu, cu exceptia LNB si a cazului ca la joc sau turneu este un 

delegat FRB sau un Comisar, responsabili pentru transmiterea rezultatelor sunt echipele gazda, 

organizatoarele acestora.  

Echipa gazda organizatoare a unui joc in sistemul tur - retur sau play off, este obligata sa 

transmita la CCLTO rezultatul intr-o ora de la terminarea jocului sau jocurilor zilei turneului, prin e-mail 

la adresele: competitii@frbaschet.ro folosind formularul care se poate descarca de pe site-ul 

www.frbaschet.ro sectiunea documente/formulare.  

Sanctiuni: sanctiune financiara conform RGOC dictata de CCLTO 

100 EURO amenda/joc pentru LNB de seniori,  

100 LEI amenda/joc pentru CN de juniori  

           300 LEI pentru fiecare zi de turneu la toate categoriile CN.  

mailto:competitii@frbaschet.ro
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CAP 13 CLASAMENTUL ECHIPELOR:  

13.1. Clasamentul echipelor in cazul competiţiilor FRB organizate într-o singură grupă:  

a). Fiecare cu fiecare, într-un singur tur, în turneu sau etape săptămânale;  

b). Fiecare cu fiecare, sistem tur / retur, în turneu sau etape săptămânale;  

Se face în conformitate cu prevederile “Regulamentului Oficial al jocului de Baschet FIBA” in vigoare, 

Sectiunea D - Clasamentul echipelor 

13.2. Clasamentul echipelor in cazul competiţiilor FRB organizate în mai multe grupe:  

a) Fiecare cu fiecare, într-un singur tur, în turneu sau etape săptămânale;  

b) Fiecare cu fiecare, sistem tur /retur, în turneu sau etape săptămânale;  

Se face în conformitate cu prevederile “Regulamentului Oficial al jocului de Baschet FIBA” in vigoare, 

Sectiunea D - Clasamentul echipelor  

13.3. Dupa intocmirea in acest mod a clasamentului grupelor, in functie de prevederile RSCN al 

categoriei respective, repartizarea in grupele fazei urmatoare se face in baza clasamentului tuturor 

echipelor alcatuit conform rezultatelor obtinute, functie de locurile obtinute alcatuindu-se grupe 

valorice in functie de locul ocupat. In grupele de joc, clasarea echipelor se va face tinand seama in 

ordine de: Numarul de puncte realizat; Coeficientul total victorii/total jocuri; Cosaverajul general 

calculat prin scadere,  

13.4. In formarea seriilor fazelor de calificare ale CN de juniori, se poate tine seama de numarul 

echipelor participante in grupele fazei preliminare si valoarea acestora.  

13.5. In cazul competiţiilor FRB organizate în sistemul eliminare directă în două jocuri (de tip Cupa 

Romaniei), stabilirea echipei care se califică în etapa superioară se va proceda după cum urmează:  

a). Dacă primul joc se termină la egalitate, invingatoarea celui de al doilea joc se califică în faza 

următoare.  

b). Dacă primul joc are un învingator, cel de al doilea joc se poate termina la egalitate iar echipa 

învingătoare în primul joc se califică în faza următoare  

c). Dacă fiecare echipă câştigă cate un joc, echipa care a realizat o diferenţă mai mare de puncte, 

pe totalul celor două jocuri se califică în turul următor.  

d). Dacă fiecare echipă câştigă cate un joc şi la terminarea celui de al doilea joc ambele echipe au 

acelaşi număr de puncte marcate, pe totalul celor două jocuri, atunci cel de al doilea joc se va 

prelungi cu atâtea perioade de 5 min. câte sunt necesare pentru ca între punctele marcate de 

fiecare echipă, pe totalul jocurilor, să nu mai fie egalitate. Echipa care a realizat o diferenţă mai 

mare de puncte marcate, pe totalul celor două jocuri se califica în turul următor.  

e). Dacă ambele jocuri se termină la egalitate atunci, cel de al doilea joc se va prelungi cu atătea 

perioade de 5 min. cate sunt necesare pentru a se desemna un învingător al jocului. Echipa care 

va câştiga se califică în turul următor.  
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f). In situatia in care sistemul de calificare prevede “lucky loser” atunci, in cazul jocurilor terminate 

la egalitate, fiecare echipa va primi cate 1,5 puncte. Jocurile din returul fazei cu “Lucky loser” se 

vor juca la aceasi ora.  

13.6. In cazul jocurilor în sistemul Play Off, dacă o echipă mai slab clasată în urma sezonului regulat 

câştigă seria (2 jocuri din 3 sau, 3 jocuri din 5, etc) eliminând astfel echipa mai bine clasată, NU va lua 

locul acesteia în faza următoare a Play Off, ceea ce înseamnă că NU va avea de jucat pe teren 

propriu un joc în plus în meciurile cu următorii adversari.  

Cap. 14. INREGISTRAREA VIDEO A JOCURILOR: 

 14.1. Inregistrarea video a jocurilor din LNB se face prin firma specializata, detinatoare de contract, 

desemnata de FRB pentru a face inregistrarea jocurilor.  

Eventualele costuri de acces, functionare si gazduire pentru operatorii/echipamentele firmei 

specializate sunt in sarcina clubului organizator care, in calitate de gazda, desfasoara jocurile in sala 

respectiva. 

Structura sportiva gazda/echipele participante la LNB (M+F), sunt obligate sa acorde tot concursul 

firmei respective pentru efectuarea inregistrarii si transmiterii video a jocurilor prin cablu la serverul 

internet care stocheaza aceste date. Pentru a facilita acest serviciu este responsabilitatea structurii 

sportive gazda de a asigura prin cablu conexiunea la internet.  

Cazurile de disfunctionalitate aparute din vina organizatorilor se sanctioneaza cu 250 Euro 

amenda pentru LNB (M+F).  

14.2. In situatia in care inregistrarea jocurilor desfăşurate în cadrul Ligii Nationale de Baschet (m/f)  

Cupei Romaniei si Liga 1 nu se asigura prin contract cu o firma specializata, organizatorii/structura 

sportiva organizatoare au/are obligatia sa înregistreze jocurile video pe suport electronic (DVD).  

14.2.1. Organizatorii jocului/jocurilor sunt obligaţi să pună la dispozitia FRB, în mod gratuit, 

inregistrarea/inregistrarile video respective în termen de 24 (douazeci si patru) de ore de la terminarea 

jocului/jocurilor. Sanctiuni: 2.000 Euro amenda pentru LNB, CR (M+F) si 1.000 lei amenda pentru Liga 

1 si CN de juniori.  

14.2.2. In caz de incidente, conflict sau violente, sau la solicitarea comisarului/sefului brigazii de arbitrii 

sau a delegatului FRB/Judecatorului unic, echipa organizatoare va înmâna obligatoriu înregistrarea 

originala a jocului celor mentionati, imediat după joc. Sanctiuni: 300 Euro amenda pentru LNB (M+F) si 

150 lei amenda pentru Liga 1 si   CN de juniori. 

14.3. Echipele vizitatoare au dreptul să-şi înregistreze numai propriile jocuri fără a solicita acordul 

echipei organizatoare. Echipa organizatoare este obligata sa asigura condiţii optime echipei 

vizitatoare pentru înregistrarea propriului joc dacă această opţiune îi este adusă la cunostinţă de către 

reprezentantul oficial al echipei oaspete cu minimum o oră înaintea desfăşurării partidei. Sanctiuni: 

300 Euro amenda in toate cazurile din LNB (M+F). 

14.4. La turneele semifinale cat si cele finale ale CN pentru juniori, toate jocurile vor fi inregistrate pe 

DVD. Aceasta responsabilitate revine echipelor organizatoare sau organizatorilor turneelor. DVD-urile 

vor fi puse la dispozitia tuturor echipelor contra sumei de 25,00 lei per joc/bucata. Toate echipele sunt 

obligate sa-si procure de la organizatori, inregistrarile tuturor jocurilor pe care le-au sustinut in cadrul 

turneului. Un set cu jocurile desfasurate în fiecare etapa va fi pus la dispozitia reprezentantului FRB 

pentru studiul arbitrilor, în mod gratuit. Sanctiuni: 1500 lei amenda pentru fiecare caz.  
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Cap. 15. OBLIGAŢIILE ECHIPELOR: 

A. Obligatii comune: 

15.1. Ambele echipe sunt obligate să ia toate măsurile pentru asigurarea participării la jocurile din 

cadrul competiţiilor organizate de FRB respectând cu stricteţe ora programata pentru inceperea 

jocurilor, normele de disciplină şi sportivitate.  

15.2. Este obligatorie participarea la ceremoniile de deschidere (daca este cazul) şi de premiere 

pentru decernarea medaliilor/trofeelor de câştigator ale LNB, CR, SCR, CN de juniori, LNB 3x3 si CR 

3x3. In caz de neparticipare echipa este sanctionata cu amenda in cuantum de:  

   a). 5.000 Euro in cazul echipelor de seniori,   

   b). 1.000 LEI in cazul echipelor de juniori  

NOTA: La turneele finale de juniori la festivitatea de premiere sunt obligate sa participe doar echipele 

medaliate si jucatorii premiati cu premii speciale. Sanctiuni in caz de nerespectare: Amenda 1000 LEI.  

15.3. Pe durata competiţiilor trebuie să manifeste un comportament civilizat, care să nu incite 

adversarii şi spectatorii la producerea unor acte de violenţă. In acest sens, atat echipa gazda, 

organizatoarea jocului (privind toti spectatorii prezenti la joc) cat si echipa vizitatoare (privind suporterii 

proprii care o insotesc la joc) sunt responsabile in solidar privind apararea imaginii jocului de baschet 

si comportarea spectatorilor care nu au un comportament sportiv, civilizat si de fair play.  

15.4. Manifestarile necivilizate (folosire limbaj licentios, injurios, violent, discriminator, xenofob si 

folosirea de banere cu continut discriminator, impudic) ale spectatorilor la adresa participantilor la joc 

(jucatori ai ambelor echipe, oficiali, alti spectatori, personal medical, media, deservire sala, de ordine, 

etc,) atrage sanctionarea organizatorilor sau a unitatilor sportive de care apartin respectivii cu 

amenda:  

 a). de la 200 – 1000 Euro pentru prima abatere,  

b). de la 400 – 2000 Euro pentru fiecare recidiva,  

c). de la 200 – 1000 Euro pentru sloganuri si banere cu continut discriminator, xenofob si impudic;  

15.5. Patrunderea spectatorilor pe pardoseala/podeaua salii si/sau in zonele/spatiile/ vestiarele 

destinate pentru sportivi, insotitorii echipelor, oficiali, personalul media, etc., atrage sanctionarea 

organizatorilor sau a unitatilor sportive de care apartin respectivii cu amenda: 

a. de la 250 – 500 Euro pentru prima abatere,  

b.  de la 500 – 1000 Euro pentru fiecare recidiva si interzicerea prezentei spectatorilor la 1 – 3 

jocuri pe teren propriu ale echipei respective.  

15.6. Patrunderea spectatorilor pe terenul de joc in orice moment in care echipele si oficialii sunt 

prezente/prezenti pe teren, indiferent daca jocul este in desfasurare sau nu, atrage sanctionarea 

organizatorilor sau a unitatilor sportive de care apartin respectivii cu amenda:  

a) de la 300 – 1000 Euro pentru prima abatere,  
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b)  de la 600 – 2000 Euro pentru fiecare recidiva si interzicerea prezentei spectatorilor la 1 – 3 

jocuri pe teren propriu ale echipei respective. 

15.7. Folosirea, de catre spectatorii oricarei echipe, a materialelor pirotehnice (torte, fumigene, 

petarde, etc.) in interiorul salilor sau in apropierea acestora, actiune in urma careia fumul patruns in 

sala (direct sau indirect) influenteaza calitatea aerului respirabil, indiferent daca jocul este in 

desfasurare sau nu, se sanctioneaza cu:  

a). amenda de la 500 – 1000 Euro pentru prima abatere, si interdictia accesului spectatorilor la 

urmatoarele 1- 3 jocuri pe teren propriu ale echipei organizatoare;  

b). amenda de la 1000 – 2000 Euro pentru fiecare recidiva, si ridicarea dreptului de organizare pe 

teren propriu a urmatoarelor 1 - 3 jocuri ale echipei organizatoare.  

15.8. Aruncarea pe teren, de catre spectatori, a obiectelor non-contondente (confetii, panglici si 

avioane de hartie, apa, etc.), cu 20 de minute inainte de ora oficiala de incepere a jocului si pana la 

incheierea acestuia si parasirea sali de concurs de catre echipele participante la joc se sanctioneaza 

cu amenda:  

a) de la 250 – 500 Euro pentru prima abatere, in cazul LNB,  

b) de la 500 – 1000 Euro pentru fiecare recidiva, in cazul LNB,  

c)  de la 200 – 500 LEI pentru CN de juniori.  

15.9. Aruncarea pe teren sau in sala, de catre spectatori, a obiectelor contondente, dure, (care pot 

provoca accidentari), in orice moment, dupa accesul in sala al spectatorilor, inclusiv cand echipele 

sunt pe teren pentru incalzire inainte de joc, in timpul jocului (chiar daca jocul este oprit), si in pauzele 

dintre sferturi sau dupa terminarea jocului se sanctioneaza cu:   

a. de la 500 – 1500 Euro pentru prima abatere, in cazul LNB, 

b. de la 1000 – 3000 Euro pentru fiecare recidiva si interzicerea accesul spectatorilor la 1 – 3 

jocuri pe teren propriu ale echipei organizatoare, in cazul LNB,  

c. de la 300 – 600 LEI pentru CN de juniori.  

15.10. Indeplinirea obligatiei afisarii siglei FRB pe site-ul propriu al structurii sportive afiliate inca de la 

deschiderea acestuia, sau in termen de 7 zile in cazul notificarii FRB. Daca aceasta obligatie nu a fost 

indeplinita, unitatea sportiva respectiva va fi sanctionata cu amenda de:  

I. 1000 Euro, in cazul structurii sportive de seniori,   

II. 250 LEI, in cazul structurii sportive de juniori.  

B. Echipa organizatoare este obligată să: 

15.11. Informeze în scris (adresa oficiala emisa conform legii) atat FRB cat şi echipa oaspete, prin 

reprezentanţii sai în relaţia cu FRB, cu privire la locul şi ora de disputarea a jocului astfel:  

- până luni ora 12:00 pentru jocurile programate la sfârşitul săptămânii, până vineri ora 12:00 

pentru jocurile programate în etapa intermediară.  

Daca acesta obligatie nu a fost indeplinita, structura sportiva va fi sanctionata cu amenda de:   

a. 100 Euro pentru competitiile de seniori si,  
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b. 100 LEI pentru competitiile de juniori.  

15.12. Asigure protectia zonei bancii echipelor pozitionand primul rand de spectatori la minimum 4.000 

mm distanta fata de spatele bancilor echipelor. Prin exceptie, daca din punct de vedere constructiv nu 

se poate respecta aceasta prevedere, atunci cel putin in spatele bancii oaspetilor vor fi in tribuna 3 

randuri fara spectatori, sau acestea pot fi ocupate de suporterii si/sau invitatii oaspetilor;  

15.14. Implementeze prevederile SSPA procedand dupa cum urmeaza:  

15.14.1. Acolo unde dimensiunile podelei o permite, respectarea distantei de 2,00 m. între liniile 

terenului şi orice obstacol (Masa Oficialilor, Panouri Publicitare, Camere TV, materiale sportive, etc.) 

este obligatorie. In cazul nerespectarii prevederilor, sanctiunea este: 100 Euro amenda pentru LNB de 

seniori, respectiv 100 LEI amenda pentru CN de juniori.  

15.14.2. Sa protejeze prin capitonare de protectie a tuturor obiectelor care pot genera accidentarea 

sportivilor. In cazul nerespectarii prevederilor, sanctiunea este: 200 Euro amenda pentru LNB de 

seniori, respectiv 250 Lei amenda pentru CN de juniori.  

15.14.3. Sa limiteze/opreasca accesul spectatorilor in jurul terenului (acolo unde dimensiunile podelei 

nu o permite) la o distanta mai mica de 2,00 m. masurata de la marginea exterioara a liniilor care 

delimiteaza terenul (liniile de margine si de fund). In cazul nerespectarii prevederilor, sanctiunea este 

evacuarea spectatorilor si: 1000 Euro amenda pentru LNB de seniori, si 500 Lei pentru CN de juniori.  

15.15. Amplaseze un număr de 16 scaune sau locuri pe bănci pentru fiecare echipă. In cazul 

nerespectarii prevederilor, sanctiunea este: 100 Euro/joc amenda pentru LNB de seniori, respectiv 

100 Lei/joc amenda pentru CN de juniori. 

15.16. Asigure o temperatura optima de desfăşurare a jocurilor conform Regulamentelor FIBA (de 

regula temperatura între 16 şi 25 grade Celsius). In cazul nerespectarii prevederilor, sanctiunea este: 

100 Euro/joc amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei/joc amenda pentru CN de juniori.  

15.17. Asigure iluminarea corespunzătoare a suprafeţei de joc conform AET/RJOB/ FIBA, cu un 

mimum de 800 – 1000 lucsi. In cazul nerespectarii prevederilor, Sanctiunea este: 100 EUR/joc 

amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei/joc amenda pentru CN de juniori.  

15.18. Asigure funcţionarea regulamentara a echipamentului tehnic, prevazut în AET din RJOB/ FIBA; 

Neasigurarea acestor condiţii nu poate constitui în nici un caz, un motiv pentru a nu se disputa jocul, 

dar este o deficientă care duce la sancţionarea organizatorilor cu: 100 Euro/joc amenda pentru LNB 

de seniori, respectiv 100 LEI/joc amenda pentru CN de juniori.  

15.19. Asigure cu forţe de ordine suficiente zona vestiarelor echipelor, arbitrilor şi oficialilor pentru 

separarea/protejarea fluxurilor de acces de la vestiare la teren şi invers în ceea ce priveşte cele două 

(2) echipe cât şi pe arbitri şi oficiali, atât fata de echipe cât şi în raport cu spectatorii, inclusiv prin 

forţele de ordine. In caz de nerespectare, sanctiunea este: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, 

respectiv 100 Lei amenda pentru CN de juniori. 

15.20. Asigure achitarea către arbitri, arbitru stand – by atunci cand este delegat, comisar, delegatul 

FRB, Judecator Unic şi oficiali a baremurilor si cheltuielilor de cazare, masa si deplasare cuvenite, în 

stricta conformitate cu deciziile Consiliului Director, prevazute in Regulamentele Specifice ale 

competitilor interne. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda 

pentru CN de juniori. 



Federatia Romana de Baschet 

 Regulamentul General de Organizare al Competitiilor de Baschet  53 

 

15.21. Asigure respectarea deciziei privind interzicerea intrării în vestiarul arbitrilor a altor persoane 

decat oficialii jocului (Arbitri, Comisar, Oficiali) şi/sau reprezentanti ai FRB. Sanctiuni: 200 Euro 

amenda pentru LNB de seniori, respectiv 200 Lei amenda pentru CN de juniori.  

15.22. Asigure echipamentul necesar (panourile de comandă pentru cronometrul de joc, cronometrul 

pentru 24 sec. şi tabela de scor) disputarii jocului de baschet şi a funcţionării normale, 

corespunzatoare a acestuia, conform prevederilor art. 3. din ROJB şi Anexei (A.E.T.). Sanctiuni: 100 

Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda pentru CN de juniori 

15.23. Asigure un număr suficient de persoane, echipate uniform (minimum 2 pers.) cu materialele 

necesare ştergerii podelei în cazul umezirii sau udării acesteia. Acest personal trebuie poziţionat astfel 

încât să nu deranjeze desfăşurarea jocului şi să execute rapid sarcinile în caz de nevoie, chiar şi fără a 

fi invitate de arbitrii să facă acest lucru, si fara a interfera cu desfasurarea jocului. Sanctiuni: 100 Euro 

amenda/persoana lipsa/joc pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda/joc pentru CN de juniori  

15.24. Asigure adaptarea echipamentului tehnic de la masa oficială în vederea respectării dispunerii 

poziţiei oficialilor în conformitate cu prevederile ROJB, art.2.3. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru 

LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda pentru CN de juniori  

15.25. Asigure indicatoarele pentru greselile jucatorului, ale echipei si semnalul sonor:   

15.25.1. Indicatoarele pentru greselile jucatorului (in numar de 5) puse la dispozitia scorerului vor fi de 

culoare alba, numerotate de la 1 la 5 (cu cifrele de la 1 la 4 în negru și numărul 5 în roșu) numerele 

avand minim de 200 mm în lungime și 100 mm lățime. Incalcarea prevederilor de mai sus atrage 

sanctiuni cu: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda pentru CN de juniori. 

15.25.2. Indicatoarele pentru greselile de echipa (in numar de 2) puse la dispozitia scorerului vor fi de 

culoare roșie, avand minim de 350 mm în înălțime și de 200 mm în lățime. Incalcarea prevederilor de 

mai sus atrage sanctiuni cu: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda 

pentru CN de juniori  

15.25.3. Două (2) semnale sonore, separate, cu sunete distincte și foarte puternice, trebuie sa fie 

functionale la sala pentru jocurile oficiale: 

a). Un semnal va suna în mod automat pentru a indica sfârșitul timpului de joc pentru o perioadă. 

Acest semnal trebuie sa poata fi actionat deasemeni manual atunci când este solicitat un minut de 

intrerupere, o schimbare de jucatori, etc. 

b). Al doilea semnal va suna in mod automat pentru a indica sfârșitul perioadei de atac de douăzeci și 

patru/paisprezece (24/14) secunde. 

c). Ambele semnale trebuie să fie ușor auzite in condițiile cele mai nefavorabile sau de zgomot intens. 

Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, 

respectiv 100 LEI amenda pentru CN de juniori.  

15.26. Asigure amplasarea panourilor display pentru 24 sec. numai deasupra coşurilor la jocurile LNB 

Masculin/Feminin. Pentru competiţiile de nivel inferior (exceptie fazele semifinale si finale), panourile 

display pentru 24 sec. se pot amplasa şi la nivelul terenului în diagonală, conform prevederilor 

ROJB/Anexa Echipament Tehnic (A.E.T.), art. 10.4. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de 

seniori, respectiv 100 Lei amenda pentru CN de juniori. 

15.27. Asigure toate conditiile de lucru pentru activitatea de inregistrare a statisticilor jocului la toate 

jocurile unde aceasta este prevazut a se efectua conform RSCN. Prevederea se aplica pentru LNB, 
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CR si SCR (M+F), si in cazul tuturor echipelor organizatoare pentru turneele finale la toate categoriile 

CN de juniori, acolo unde prin RSCN este prevazuta inregistrarea statistica a jocurilor. In cazul in care 

aceasta activitate nu se poate duce din diverse cauze (defectiuni computer imprimanta, retea internet, 

cablu, lipsa toner, lipsa hartie, etc) unitatea sportiva organizatoare va fi sanctionata cu: 100 Euro 

amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda pentru CN de juniori. In caz de recidiva, 

cuantumul amenzii se va dubla de fiecare data.  

15.28. Pentru LNB (M+F), unitatile sportive organizatoare sunt obligate sa asigure pentru echipa de 

statisticieni, legatura la internet prin cablu, cat si poziţionarea echipei de statisticieni lângă masa 

scorerului, eventual pe un podium, pentru buna cooperare cu oficialii (scorer, cronometror) în vederea 

concordanţei înregistrării statistice cu înregistrările oficiale din foaia de arbitraj. Sanctiuni: 300 Euro 

amenda. In caz de recidiva cuantumul amenzii se dubleaza de fiecare data.  

15.29. Sa asigure inregistrarea statistica a jocurilor din LNB si CN juniori (pentru turnee si fazele 

semifinale si finale) procedand astfel:  

a). fiecare perioada/joc se va inregistra electronic si se va tipari,  

b). cate 3 (trei) exemplare ale inregistrarii statistice pentru fiecare perioada a jocului, se vor distribui 

celor doua echipe implicate la joc,  

c). la cerere, se va distribui cate un exemplar comisarului, brigazii de arbitrii si reprezentantilor media, 

d). statistica de la finalul jocului se va transmite la FRB direct sau prin intermediul delegatului 

FRB/Comisarului/sefului brigazii de arbitrii care au obligatia sa le transmita la CCLTO, in conformitate 

cu prevederile RSCN.  

e). transmisia “Live” a statisticii jocurilor din LNB si CR nu este un motiv pentru exonerarea de 

obligatiile specificate mai sus.  

Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda pentru CN de juniori.  

15.30. Incheie un contract între structura sportiva beneficiar organizator şi proprietarul salii, pentru 

precizarea obligaţiilor proprietarilor în asigurarea funcţionării corespunzătoare a echipamentelor, 

pentru a avea baza legală în cazul soluţionarii litigiilor întrucât, în raport cu FR Baschet structura 

sportiva organizator este exclusiv responsabil pentru eventualele deficiente.  

15.31. Asigure pentru încălzirea echipelor un număr minim de 6 mingii, 3 pentru fiecare echipa. 

Mingea pentru joc trebuie sa fie identica cu cele folosite la incalzire. Sanctiuni: 100 Euro amenda 

pentru LNB de seniori, respectiv 100 LEI amenda pentru CN de juniori  

15.32. Promovarea evenimentului prin toate mijloacele de publicitate (afişaj, mass-media, premii 

concursuri, etc.), pentru atragerea spectatorilor şi protejarea unei imagini corespunzatoare a jocului de 

baschet. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda pentru CN de 

juniori  

15.33. Respecte prevederie regulamentare privind folosirea instalaţiilor acustice numai în timpul când 

jocul este întrerupt ca urmare a unui minut de odihnă sau, în timpul intervalelor de joc, etc. Sanctiuni: 

100 EUR amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 LEI amenda pentru CN de juniori 

15.34. Sa ia toate masurile care se impun pentru a interzice:  
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a). amplificarea zgomotelor produse de suporteri prin sistemul audio al salii sau alte mijloace audio de 

mare putere (staţii de amplificare). Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru CN de seniori, respectiv 100 

LEI amenda pentru CN de juniori; 

 b). Folosirea sistemului audio al salii pentru încurajarea sau incitarea de catre crainic a spectatorilor 

uneia dintre echipe. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda 

pentru CN de juniori; 

15.35 Folosirea sistemului audio al salii pentru crearea unui ambient muzical este permisa numai 

inainte de inceperea jocului, cand jocul este oprit pentru minutele de odihnă, în pauzele dintre sferturi 

si la terminarea timpului de joc. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 LEI 

amenda pentru CN de juniori. 

15.36. Respecte prevederile privind ansamblul de dansatoare şi mascota echipei care, pe timpul 

desfăşurării jocului trebuie să stea la o distanţă de 2 (doi) metri de liniile terenului, in afara zonei de 

protectie de 2,00 m. si în spatele panourilor publicitare. Pe teren se poate intra numai în timpul 

minutelor de odihnă şi al intervalelor de joc. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, 

respectiv 100 LEI amenda pentru CN de juniori  

15.37. Asigure un număr suficient de pupitre, scaune şi posturi pentru jurnalişti, reporteri Radio 

cameramani şi reporteri TV. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei 

amenda pentru CN de juniori  

15.38. Sa poziţioneze suporterii care folosesc tobe, trompete sau alte instrumente muzicale în tribune 

şi numai pe latura opusă mesei oficialilor şi a băncilor echipelor. In situatia in care zgomotul devine 

excesiv, impidicand buna desfasurare a jocului, se vor lua masurile care se impun. În salile cu o 

singura tribuna, suporterii echipelor (gazdă/oaspeti) vor fi poziţionati obligatoriu în spatele zonei băncii 

echipei pe care o susţin. In intocmirea planului de interventie se va tine cont de pozitionarea 

suporterilor celor doua echipe. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 LEI 

amenda pentru CN de juniori.  

15.39. Interzica blocarea căilor de acces în sală şi în tribune prin amplasarea diverselor obiecte sau 

schimbarea destinaţiilor anumitor zone (scările de acces în tribună trebuie să fie în întregime libere de 

spectatori). Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda pentru CN 

de juniori  

15.40. Interzica comercializarea în proximitatea arenei a băuturilor alcoolice cu cel puţin două ore 

înainte joc cât şi pe perioada desfăşurării jocului. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, 

respectiv 100 LEI amenda pentru CN de juniori  

15.41. Interzicerea accesului în interiorul arenei, a spectatorilor în stare de ebrietate sau a celor 

„dotaţi” cu obiecte contondente şi pirotehnice care pot produce leziuni traumatice, accidentări şi 

pagube materiale în caz de conflict. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 

LEI pentru CN de juniori  

15.42. Asigure securitatea echipei vizitatoare şi a persoanelor oficiale (arbitri, comisar, delegat FRB, 

judecator unic, jurnalişti, etc.) inclusiv pe timpul folosirii vestiarelor, din momentul sosirii şi până la 

plecarea, în deplină sigurantă, de la locul de desfăşurare a jocului precum şi până la părăsirea limitei 

de judeţ apelând în acest sens la forţele de ordine, Jandarmerie şi Poliţie. Sanctiuni: de la 300 - 1000 

Euro amenda pentru LNB seniori; respectiv de la 200 - 500 LEI amenda pentru CN juniori. 
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15.43. Asigure ordinea şi prevenirea conflictelor prin întocmirea, unui plan de actiune pentru 

asigurarea ordinii, împreună cu o firma de pază specializată, în baza unui contract. Reprezentantul 

firmei de paza va prezenta comisarului jocului planul avizat de ISU pentru jocul respectiv, iar comisarul 

va consemna numarul de inregistrare si data in Raportul de joc. In planul pentru asigurarea ordinii va fi 

inclus şi planul pentru evacuarea incintei. În caz de incidente, interventia forţelor de ordine pentru 

evacuarea publicului va fi decisă, numai de seful brigazii de arbitrii al jocului, în baza avizului şefului 

dispozitivului de ordine. În orice alte situaţii de necesitate (incendiu, calamnităţi naturale, etc.), decizia 

evacuării apartine în exclusivitate şefului dispozitivului de ordine şi ea trebuie executată necondiţionat.  

15.44. In baza solicitării echipei vizitatoare făcută în scris cu minimum 3 zile înaitea datei de disputare 

a jocului echipa organizatoare trebuie să pună la dispozitia acesteia unnumăr maxim de bilete 

reprezentând echivalentul a 10% din capacitatea sălii în care se va disputa jocul, la un pret egal cu cel 

pus la vanzarea libera a biletelor. Sanctiuni: de la 500 la 1000 Euro in cazul competitiilor de seniori.  

15.45. Asigure desfasurarea interviurilor cu jucatorii, antrenorii si conducatorii doar in zona special 

destinata desfasurarii interviurilor amenajata de echipa gazda la nivelul terenului. Sanctiuni: 100 Euro 

amenda in cazul competitiilor de seniori.  

15.46. Ia masurile necesare pentru indeplinirea corecta a sarcinilor lor de catre oficialii locali ai jocului. 

In cazul constatarii deficientelor din vina oficialilor, structura sportiva organizator va raspunde in 

solidar cu cei vinovati. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda 

pentru CN de juniori  

15.47. Asigure, pentru jocurile LNB, CR, SCR si CN juniori (faza semifinala si finala), echiparea 

uniforma a celor 4 oficiali de la masa scorerului si a statisticienilor, cu tricouri (Polo sau „T” shirt) de 

aceeasi culoare. Sanctiune: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 Lei amenda 

pentru CN de juniori  

15.48. Asigure pentru LNB de seniori si pentru turneele finale ale CN de juniori o platforma inalta de 

200 mm, lunga de 4000 mm si lata de 1750 mm, pe care se va amplasa masa scorerului si a echipei 

de statisticieni. Sanctiune: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori.  

15.49. Asigure transmiterea prin statia de amplificare a semnalelor sonore ale cronometrului de joc si 

de atac, in cazul ca acestea nu sunt suficient de puternice pentru a fi auzite de arbitrii in caz de zgomot 

puternic. Sanctiune: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori.  

15.50. Asigure pentru jocurile LNB, CR, SCR si CN juniori (faza finala) existenta pe marginile panoului 

a conturului perimetral alcatuit din leduri de culoare rosie, care sa sa aprinda concomitent cu semnalul 

sonor care anunta terminarea timpului de joc al unui sfert. Sanctiune: 100 Euro amenda pentru LNB 

de seniori, respectiv 100 LEI amenda pentru CN de juniori. Daca situatia persista si dupa expirarea 

termenului de remediere fixat de CCLTO, in sala respectiva nu vor mai fi organizate jocuri oficiale de 

baschet la categoriile mentionate mai sus. 

15.51. Asigure pentru jocurile LNB, CR, SCR si CN juniori (faza finala) existenta pe marginile panoului 

a unei benzi alcatuit din leduri de culoare galbena, care sa sa aprinda concomitent cu semnalul sonor 

care anunta terminarea timpului de atac (14/24 s). Aceasta prevedere se aplica incepand cu sezonul 

2018-2019. Sanctiune: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 LEI amenda pentru CN 

de juniori. Daca situatia persista si dupa expirarea termenului de fixat de CCLTO, in sala respectiva nu 

vor mai fi organizate jocuri oficiale de baschet la categoriile mentionate mai sus. 



Federatia Romana de Baschet 

 Regulamentul General de Organizare al Competitiilor de Baschet  57 

 

15.52. Asigure la salile in care joaca si care poseda tabele electronice de scor cu cronometru 

incorporat sau pentru instalatiile electrice de cronometraj folosite, functionarea sistemului de resetare 

automata a timpului de atac la 14 sec., in conformitate cu prevederile ROJB art. 29.2.3. Aceasta 

prevedere trebuie respectata indiferent daca organizatorii au calitatea de proprietari sau de simplii 

beneficiari contractuali. Sanctiune: 500 Euro amenda pentru LNB pentru fiecare joc, si/sau 

suspendrea/ anularea certificatului de omologare a salii pana la conformare; respectiv 300 Lei 

amenda pentru echipele de juniori, sau anularea certificatului de omologare sa salii pana la 

conformare.  

15.53. Structurile sportive participante in competiţiile care se desfăşoară în România, in calitate de 

gazde, organizatoare de jocuri in etape, play off sau turnee sunt responsabile pentru:  

a). arborarea în sala a drapelului României.  

b). intonarea imnului naţional este obligatorie înaintea începerii finalelor LNB, CR, SCR, LNB 3x3 

si CR 3x3 si la turneele finale de juniori, atat la masculin şi cat si la feminin   

c). organizarea conferinţei de presă după jocurile de LNB, CR si SCR 

d). organizarea si participarea la conferintele de presa dupa joc a antrenorilor si a cate unui jucator 

din fiecare echipa, si organizarea de interviuri cu jucatori, antrenori, persoane oficiale in locul 

special amenajat la nivelul terenului (zona neutra).  

Sanctiuni pentru incalcarea prevederilor de mai sus: 

I. la seniori in LNB este amenda de 100 Euro pentru prima abatere, in continuare, sanctiunea urmand 

sa se dubleze pentru fiecare alta abatere comisa.  

II. la juniori numai in cazul turneului final amenda este de 200 Lei.  

C. Echipa vizitatoare este obligată: 

15.54. Să se prezinte la joc respectând locul, data şi ora programării jocului, aprobate de CCLTO. 

Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 LEI amenda pentru CN de juniori  

15.55. Să coopereze cu forul organizator, echipa gazdă şi persoanele oficiale (arbitrii, comisar, oficiali) 

în scopul desfăşurării normale a jocului. Sanctiuni: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 

100 LEI amenda pentru CN de juniori  

15.56. Să informeze în scris echipa organizatoare în termen de minim 5 zile inainte de data jocului 

dacă la meci vor fi însoţiţi de suporteri în scopul luării măsurilor legale referitoare la prevenirea şi 

combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor sportive. Informaţiile vor conţine date referitoare la 

numărul suporterilor, traseul şi mijloacele de transport ce vor fi utilizate de suporteri.  

In cazul jocurilor din Play Off, termenul este de minim 48 ore inainte de data jocului. In cazul 

nerespectarii termenelor sanctiunea este: 100 Euro amenda pentru LNB de seniori, respectiv 100 LEI 

amenda pentru CN de juniori  

15.57. Să solicite în scris echipei organizatoare cu minimum 3 zile (exceptie in cazul jocurilor din play 

-off unde nu se poate respecta numarul de zile) inainte un număr maxim de bilete reprezentând 

echivalentul a 10% din capacitatea sălii în care se va disputa jocul. Sanctiune: Nerespectarea 

prevederilor de mai sus absolva organizatorii de orice obligatie privind solicitarea oaspetilor.  
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CAP 16. CONVOCAREA LA ECHIPA NATIONALA 

16.1. Convocarea jucatorilor seniori si juniori la loturile nationale se va face cu 30 de zile inainte de 

inceperea perioadei de pregatire, in forma scrisa, prin convocatorul oficial trimis de Departamentul 

Tehnic al FRB. Prezenta sportivilor convocati la loturile nationale este obligatorie, conform cu 

informatiile transmise prin convocatorul oficial.  

16.2. Prin exceptie, convocarile pot fi facute si cu mai putin de 30 de zile, in urmatoarele cazuri: 

a). actiuni neprevazute si neplanificate anterior ale loturilor nationale; 

b). inlocuirea unor jucatori accidentati; 

c). inlocuirea unor jucatori exclusi din lot pe durata actiunii lotului national; 

d). inlocuirea unor jucatori care nu se prezinta la lotul national; 

e). alte situatii    . 

16.3. Pentru actiunile loturilor nationale de seniori, convocatorul oficial va fi transmis atat catre 

structura sportiva la care este legitimat sportivul, cat si sportivului, pe adresele de posta electronica 

comunicate Departamentului Tehnic al FRB.  

16.4. Pentru actiunile loturilor nationale de juniori, convocatorul oficial va fi transmis doar catre 

structura sportiva la care este legitimat sportivul pe adresa de posta electronica comunicata 

Departamentului Tehnic al FRB. 

16.5. Responsabilitatea comunicarii tuturor informatiilor transmise de FRB prin convocatorul oficial 

revine structurii sportive la care este legitimat sportivul. 

16.6. Motivarea absentei de la actiunile lotului national din motive medicale va fi facuta catre 

Departamentul Tehnic al FRB. Structura sportiva la care sportivul este legitimat va trimite in acest 

sens documentele medicale doveditoare (adeverinta medicala, recomandarea medicilor, investigatii – 

analize, imagistica) cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea actiunii sau la maximum 24 ore dupa 

producerea cauzelor. FRB poate solicita contraexpertiza medicala. 

Indiferent de motivele medicale, sportivul se va prezenta la data, locul si ora convocarii la lotul national. 

In functie de rezultatul contraexpertizei medicale, se va decide mentinerea sportivului la actiunea 

lotului national sau inlocuirea sa de urgenta.  

Pentru sportivii netransportabili FRB va gasi solutii pentru realizarea contraexpertizei medicale.                                                                                                                                                   

16.7. Pentru alte situatii decat cele medicale, cererea de motivare va fi analizata de catre antrenorul 

principal al lotului national impreuna cu antrenorul coordonator FRB iar decizia va fi luata imediat ce 

au fost informati de solicitare. 

16.8 Daca un jucator convocat la lotul national de seniori sau juniori refuza convocarea sau lipseste 

nemotivat un numar de zile sau toata perioada de la actiunea lotului national, acestuia ii va fi 

suspendat dreptul de a evolua pentru echipa sa de club in toate competitiile oficiale organizate de FRB, 

dupa cum urmeaza: 

a). Intarzierea la convocarea loturilor nationale de seniori se sanctioneaza: 

- suspendare de 2 jocuri oficiale si sanctiune financiara de 1.500 euro pentru intarziere de pana la 24 

de ore; 
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- suspendare de 4 jocuri oficiale si sanctiune financiara de 3.000 euro pentru intarziere de pana la 48 

de ore; 

b). Intarzierea la convocarea loturilor nationale de juniori se sanctioneaza: 

- suspendare de 2 jocuri oficiale pentru intarziere de pana la 24 de ore; 

- suspendare de 4 jocuri oficiale pentru intarziere de pana la 48 de ore; 

Se considera intarziere la convocarea lotului national perioada de timp de pana la 48 de ore de la ora 

specificata in convocatorul oficial. Jucatorul in cauza va primi drept de joc dupa efectuarea suspendarii 

doar daca a fost achitata si sanctiunea financiara.  

c). Neprezentarea la convocarea loturilor nationale de seniori se sanctioneaza cu suspendare de 12 

jocuri oficiale si sanctiune financiara de 5000 euro. 

d). Neprezentarea la convocarea loturilor nationale de juniori se sanctioneaza cu suspendare de 12 

jocuri oficiale. 

e). In cazul jucatorilor romani care activeaza la echipe din strainatate sunt aplicabile dispozitiile 

reglementarilor FIBA referitoare la convocarile la loturile nationale. 

 Perioada de suspendare se va calcula incepand cu primul joc oficial din competitiile interne de dupa 

actiunea lotului national in cauza. 

16.9. In baza sesizarii Departamentului Tehnic al FRB, Comisia de Disciplina va analiza cazurile si va 

dispune eventualele sanctiuni in acord cu prevederile RGOC referitoare la convocarea la loturile 

nationale. Decizia va fi comunicata pentru punere in aplicare partilor interesate, CCLTO si structurii 

sportive la care este legitimat jucatorul. 

16.10. Daca o structura sportiva se opune prezentei unui jucator legitimat la actiunile lotului national 

va fi sanctionata: 

a). cu 50.000 lei pentru fiecare jucator legitimat care a primit convocare si nu s-a prezentat la lotul 

national de seniori; 

b). cu 5.000 lei pentru fiecare jucator legitimat care a primit convocare si nu s-a prezentat la lotul 

national de juniori. 

CAP. 17. TRANSFERUL, CONTRACTUL 

17.1. Transferul intern al jucătorilor se efectuează numai la/ între structuri sportive care deţin CIS şi 

sunt afiliate la FRB.  

Transferul international al jucătorilor se efectuează numai la/ între structuri sportive membre ale FIBA. 

PRINCIPIUL TRANSFERULUI 

17.2. Principiul transferului:  

a). Prin sportiv aflat sub contract cu o structura sportiva, se înţelege acel sportiv care are un 

contract/angajament/acord/intelegere scris valabil cu structura sportiva inscris in legitimatie si care 

va servi/apăra interesele structurii sportive la care este legitimat până la terminarea contractului, 

angajându-se să respecte contractul.   
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Acest sportiv se poate transfera numai cu acordul structurii sportive unde activeaza, conform 

clauzelor contractuale.  

b). Prin jucator fara contract se intelege un jucator care este legitimat la o structura sportiva fara sa 

aiba incheiat cu acesta un contract/angajament conform art 17.11 din prezentul regulament. Acest 

jucator se poate transfera numai cu acordul structurii sportive sau prin achitarea grilei de transfer 

stabilita de FRB prin prezentul regulament.  

17.3. Pentru transferarea jucatorilor structurile sportive trebuie sa depuna in perioada de transfer 

urmatoarele acte:  

17.3.1. Pentru jucatori romani:   

a) Cerere de transfer semnata de jucator, in cazul jucatorilor juniori si de catre reprezentantul 

legal al acestuia, semnata si stampilata de structura sportiva unde se transfera sportivul  

b) Carnetul de legitimare  

c) Acordul de transfer semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al structurii de unde se 

transfera jucatorul sau notificarea cu nr. de inregistrare, adresata structurii sportive de unde se 

transfera 

d) Declaratie de acceptare a controlului antidoping 

17.3.2. Pentru jucatori straini:  

A. Cerere de transfer semnata de jucator, in cazul jucatorilor juniori si de catre reprezentantul 

 legal al acestuia, semnata si stampilata de structura sportiva unde se transfera sportivul  

B.  Copie pasaport sau copie carte de identitate  

C.  Poze 5/3  

D. Declaratie de acceptare a controlului antidoping   

17.4. Cartea verde (letter of clearance/LOC) pentru jucatorii straini va fi solicitata la FRB de structura 

sportiva care doreste transferul prin completarea „Cererii de transfer”; FRB va face demersurile 

necesare pentru obtinerea cartii verzi, structura sportiva solicitanta avand obligatia sa achite 

cuantumul taxei pentru cartea verde in valoare de 250 CHF.  

17.5. Daca un jucator strain sau roman se transfera la o structura sportiva din strainatate, acea 

structura sportiva prin federatia lui nationala va cere FRB cartea verde, si va plati o taxa de 250 CHF. 

FRB va solicita in scris structurii sportive din Romania acordul de transfer si daca in 7 zile aceasta nu 

elibereaza acordul de transfer si nu transmite la FRB acte doveditoare care sa sustina refuzul, atunci 

FRB si FIBA vor valida transferul. Aceiasi prevedere, mai putin taxa de 250 CHF, se aplica si pentru 

transferurile interne.  

17.6. Dosarele incomplete pentru inlocuirea unui sportiv prin transfer intern sau international, in 

conformitate cu prevederile RGOC depuse in termen, pana la data de (28/29 februarie inclusiv a 

sezonului competitional, se vor opera in momentul completarii lor, dar nu mai tarziu de data de 8 

martie a sezonului competitional.  

Daca se depaseste aceasta data, dosarele vor fi solutionate in urmatoarea perioada de transfer.  
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17.7. Jucatorii care au depus cererea de transfer, dar nu au depus la dosar celelalte acte necesare (ex. 

LOC sau nu au achitat taxa de transfer sau taxa pentru jucator strain in perioada de transfer, etc.), nu 

vor fi transferati decat la momentul complectarii dosarului si numai dupa ce au facut, in acelasi timp, 

dovada achitarii taxei de transfer, in conditiile art.17.4 si 17.5 de mai sus.  

17.8. Un sportiv legitimat la o structura sportiva la inceputul sezonului care pleaca la o alta echipa prin 

transfer sau imprumut nu se mai poate intoarce la structura sportiva de la care a plecat in acelasi 

sezon competitional.  

17.9. Un jucător se consideră transferat de la o structura sportiva la alta dacă, structura sportiva la 

care urmează să se transfere depune la FRB, în perioada de transfer dosarul cu urmatoarele acte: 

a) Cerere de transfer semnată de sportiv,   

b) Acordul de transfer scris al echipei de unde pleacă (dezlegare), sau dovada achitari grilei de 

transfer, 

CONTRACTUL DE ACTIVITATE SPORTIVA 

17.10. Contractul de activitate sportiva este un document in forma scrisa, negociat intre parti, jucator 

(si reprezentantul legal) si structura sportiva unde este legitimat, semnat de ambele parti, care 

cuprinde clauze specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

Contractul de activitate sportivă cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru 

din ordinul MTS 631/19.06.2017 publicat in Monitorul Oficial nr 486 din 27.06.2017  

Convenţiile civile încheiate de sportivi, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, 

sunt aplicabile până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate. 

17.11. Contractele vor fi inregistrate la FRB in Registrul Federatiei Romane de Baschet pentru 

Contracte de Activitate Sportiva conform urmatoarei proceduri:  

Fiecare structura sportiva prezinta la FRB contractele in original incheiate cu sportivii 

proprii/participantii la activitatea sportiva, în termen de 48 de ore de la semnare şi înregistrare, în 

vederea inregistrarii in Registrul FRB pentru Contracte de Activitate Sportiva, cu numar de 

inregistrare. 

Contractele de activitate sportiva trebuie insotite de Regulamentul de Ordine Interioara (ROI) semnat 

de parti, in aceleasi conditii ca si contractul. In contracte si in ROI trebuie specificat foarte clar ca, in 

cazul incalcarii prevederilor din cele doua acte mentionate precum si in cazul nerespectarii legilor in 

vigoare pentru acte de violenta, consum de alcool, droguri, stupefiante si alte substante interzise prin 

lege etc, sportivul este direct raspunzator in fata legii si organelor competente si va fi penalizat 

conform actelor mentionate mai sus si legislatiei in vigoare, FRB fiind absolvita de orice 

responsabilitate. 

De asemenea, contractele vor prevedea responsabilitatile ce revin partilor si sanctiunile in caz de 

abateri de la normele de conduita si viata sportiva. 

In cazul in care sportivul nu a implinit varsta de 18 ani, contractul trebuie semnat de structura sportiva, 

sportiv si parinte/reprezentantul legal. 

17.12. Contractele de Activitate Sportiva vor fi semnate olograf de parti pe fiecare pagina, cu 

specificarea în clar a titularului semnăturii. Stampila structurii sportive trebuie, deasemeni, sa figureze, 

pe fiecare pagina.  



Federatia Romana de Baschet 

 Regulamentul General de Organizare al Competitiilor de Baschet  62 

 

17.13. Autorizația de sportiv de performanță atestă calitatea de sportiv de performanță pentru 

încadrarea veniturilor acestuia, obținute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităților 

independente. 

Autorizația este individuală, pentru fiecare participant la activitatea sportivă, și se acordă o singură 

dată, până la retragerea din activitatea sportivă, conform regulamentului și statutului FRB. 

Structura sportivă solicită FRB eliberarea autorizației de sportiv de performanță, depunând în acest 

sens, următoarele documente: 

a). cerere-tip pentru eliberarea autorizației de sportiv de performanță, 

b). dovada legitimării sportivului, pentru care se solicită autorizația de sportiv de performanță, cu viza 

medicală la zi și viza federației sportive naționale pe ramură de sport, în copie conformă cu originalul; 

c). contractul de activitate sportivă, încheiat între structura sportivă și sportivul de performanță, în 

copie conformă cu originalul; 

d). declarația pe propria răspundere a sportivului, sub sancțiunea legii penale, că nu se află în 

perioadă de suspendare pentru consum de substanțe care sunt incluse pe Lista interzisă, Standard 

internațional al Agenției Mondiale Antidoping (WADA), aprobată la nivel național prin ordin al 

președintelui Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), în original. 

Eliberarea autorizatiilor pentru ceilalti participanți la activitatea sportiva se va face conform procedurii 

aprobate de FRB în acord cu prevederile legale in vigoare. 

17.13.1. In cadrul competițiilor de seniori organizate de FRB (LNBM și LNBF), sportivii și participanții la 
activitatea sportivă pot participa doar pe baza contractelor de activitate sportiva inregistrate la FRB sau 
pe baza de contracte individuale de munca. Exceptie fac cazurile prevazute la art. 17.10. alin. 3. 
17.13.2. Autorizația de sportiv de performanță atestă calitatea de sportiv de performanță pentru 
încadrarea veniturilor acestuia, obținute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităților 
independente. 
17.14. Sportivii care pleacă sau revin în ţară:  

a). Sportivii pot pleca numai cu “Letter of Clearance” eliberată de FRB în baza acordului scris al 

structurii sportive de unde pleacă,  

b). Eliberarea “Letter of Clearance”, se face de către FRB; pentru a obţine acordul FRB in conformitate 

cu Regulamentele FIBA Europe, sportivii au obligaţia să semneze un angajament prin care se obligă 

să se prezinte la convocările lotului Naţional şi să participe la pregătirile şi competiţiile acestuia.  

c). Obligativitatea prezentării la convocările loturilor naţionale la solicitările FRB va fi stipulată în 

contractele dintre sportiv şi structura sportiva unde se transferă, indiferent de ţara de origine a 

structurii sportive, înclusiv în cazul României.  

d). La revenirea în România toti sportivii se supun regulamentului de transferări al FRB  

e). Sportivii români sau străini care au activat în strainătate cu un contract, la revenirea în ţară, după 

expirarea contractului, pot opta pentru orice echipă, transferul efectuându-se în baza documentelor 

legale şi numai în perioadele de transfer stabilite de FRB.  

f). Sportivii care pleacă în străinatate cu burse de studii, la revenirea în ţară pot activa numai la 

structura sportiva la care erau legitimaţi în momentul plecării in cazul in care exista un contract valabil 
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in derulare sau acestia sunt inca juniori. In oricare alte situaţii, jucătorul devine transferabil, transferul 

făcându-se în conformitate cu prevederile regulamentului de transferari.  

g). Sportivii aflaţi în stare de suspendare, validată de FRB, se pot transfera numai în perioada legală 

de transfer cu respectarea prevederilor art.17.3 cu drept de joc din momentul expirării sau exonerării 

sancţiunii.  

17.15. Transfer pe perioada determinata (Regula împrumutului).  

Imprumutul este asimilat transferului de jucatori si se realizeaza numai in perioada legala de transfer; 

Pentru operarea imprumutului se plateste taxa dubla de transfer. 

Imprumutul jucatorilor este o operatiune care se face in baza unui act inregistrat la FRB, prin care se 

specifica drepturile si obligatiile partilor referitoare la problemele materiale legate de intelegere, 

perioada de imprumut, alte clauze si optiuni. In legitimatii se trece transferul dar cu specificarea 

dreptului de joc limitat conform cu data limita a imprumutului, mentionata in contract. La expirarea 

termenului, CCLTO prin Departamentul Competitii - Eligibilitate va efectua automat transferul la 

structura sportiva de origine, in prima perioada de transfer.  

PERIOADE DE TRANSFER 

17.16. Pentru transferul jucătorilor, FRB prin CCLTO va stabili perioadele de transfer, pentru fiecare 

sezon competiţional. Acestea se vor comunica prin RSCN. 

17.17. De regula, perioada de transfer incepe cu cel putin 1 (una) luna înaintea începerii sezonului 

regulat pentru categoria respectiva a CN și se termina cu 3 (trei) zile înaintea zilei începerii jocurilor 

noului sezon pentru LNB, sau asa cum este definit in RSCN pentru restul competitiilor 

17.18. In mod exceptional, Consiliul Director poate valida o serie de transferuri, in cazul ca echipele la 

care sportivii sunt legitimati nu sunt inscrise la categoria respectiva de varsta in nicio competitie si 

poseda acord de transfer. Dreptul de joc poate fi acordat si in afara perioadelor de transfer in cazurile 

exceptionale aprobate de Consiliul Director. 

17.19. Pentru echipele de juniori care se retrag din competitie inainte de inceperea acesteia sau pe 

parcursul ei in orice moment, jucatorii legitimati, de varsta categoriei respective, vor avea drept de joc 

la orice alta echipa din campionat, dupa parcurgerea procedurii de transferare, in perioada de transfer 

imediata dupa decizia de retragere. Dreptul de joc poate fi acordat si in afara perioadelor de transfer in 

cazurile exceptionale aprobate de Consiliul Director. 

17.20. In cursul unei perioade de transfer, de regula, un jucator poate depune solicitare de transfer 

semnata pentru o singura echipa. Totusi, in cazul seniorilor, daca noua structura sportiva este de 

acord (elibereaza acordul de transfer), jucatorul se poate transfera, cu respectarea regulii contractelor, 

in limitele aceleiasi perioade de transfer, la o alta structura sportiva. In cazul incalcarii acestei reguli, 

sanctiunea este de suspendare a celui vinovat pe toata durata sezonului.  

17.21. Transferul sportivilor juniori care nu sunt sub contract cu o structura sportiva se face numai cu 

acordul structurii sportive de la care se transfera sportivul sau prin achitarea grilei de transfer stabilita 

de FRB, dupa cum urmeaza:  

 

GRILE DE TRANSFER 
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17.22.1. Grilele de transfer de la o echipa de juniori la o alta echipa de juniori vor fi aplicate conform 
RSCN de juniori. Grila se aplica pe varsta sportivului si nu pe categoria la care a jucat. 
 
17.22.2. In situatia unui transfer de sportiv de la o echipa de juniori la o echipa de seniori se vor aplica 
procedurile prevazute pentru Taxa de Formare Juniori.  
Procedura de plata a grilei. 

17.22.3 Pentru plata grilei se va proceda in ordinea de mai jos:  

I. Sportivul anunta, in scris, structura sportiva (A), la care este legitimat, ca doreste sa incheie 

colaborarea si vrea sa se transfere.  

II. structura sportiva (B) care doreste sa il transfere contacteaza, în scris, structura sportiva A, si 

negociaza conditiile de transfer. Daca nu se ajunge la nicio intelegere, structura sportiva B va notifica, 

în scris, structurii sportive A solicitarea facturii pentru plata grilei de transfer in conformitate cu criteriile 

mentionate mai sus (vezi art. 17.21. si urmatoarele).  

III. Daca structura sportiva A nu raspunde sau evita emiterea facturii in termen de 7 zile, structura 

sportiva B va notifica in scris FRB asupra situatiei create.  

IV. In acelasi timp, structura sportiva B va depune la FRB formularul de transfer pe numele 

sportivului respectiv completat la toate rubricile. Fara sa fie depusa cererea de transfer, FRB nu are 

temei legal sa intervina.  

V. FRB notifica structura sportive A si solicita eliberearea acordului de transfer sau a actelor ce fac 

dovada refuzului sau a facturii pentru structura sportiva B, oferind datele necesare facturarii (cont 

bancar etc.).  

VI. In cazul in care exista o intelegere contractuala scrisa intre structura sportiva si sportiv, atunci 

primeaza intelegerea contractuala.  

VII. Daca structura sportiva A nu emite factura in termen de 7 zile de la notificarea FRB, sau nu 

aduce dovezi care sa sustina refuzul, sportivul devine transferabil fara nicio compensatie materiala.  

VIII. Eventualele litigii dintre parti se vor rezolva amiabil sau in instanta civila.  

TAXA DE FORMARE 

17.22.4 În vederea creșterii fondului de jucători români de baschet, transferurile în cadrul 

campionatelor nationale între cluburile de juniori și cluburile de seniori se vor face pe baza taxei de 

formare. Taxa de formare se aplică jucătorilor români născuți după data de 01.01.2000. 

Taxa de formare este o taxă plătită anual, până la vârsta de 25 de ani a sportivului, de către clubul de 

seniori la care sportivul născut după data de 01.01.2000 este legitimat. 

Taxa de formare va fi achitată anual, la începutul sezonului, către FRB de clubul de seniori la care 

sportivul născut după data de 01.01.2000 este legitimat. Din această taxa, FRB va reține un comision 

de 10%, suma rezultată în urma reținerii comisionului urmând a fi plătită către clubul/cluburile de juniori 

la care sportivul a fost legitimat în ultimii 3 (trei) ani înainte de a fi transferat la primul club de seniori la 

care a încheiat Contract de Activitate Sportivă sau Contract Individual de Muncă și către antrenorul 

care a descoperit și inițiat sportivul în baschet, dupa cum urmeaza: 

- 10% antrenorul care a facut selectia; 

- 30% clubul unde a evoluat sportivul in antepenultimul an de juniorat; 
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- 30% clubul unde a evoluat sportivul in penultimul an de juniorat; 

- 30% clubul unde a evoluat sportivul in ultimul an de juniorat. 

Taxa de formare poate fi încasată și de un club de seniori în cazul în care acesta a achitat ultimului club 

de juniori sumele solicitate de acesta din urmă, conform contractelor existente între clubul de juniori și 

sportiv. 

Taxa de formare pentru cluburile din LNBM si L1M este următoarea: 

Grupa A – 2000 euro; 

Grupa B – 1500 euro; 

Liga 1 – 750 euro. 

Taxa de formare pentru cluburile din LNBF este următoarea: 

Grupele Est/Vest – 750 euro. 

 

Transferul sportivilor aflati sub contract  

17.23. Regula contractului este obligatorie numai in cazul sportivilor peste 18 ani impliniti dar se poate 

aplica si sportivilor sub 18 ani in conditiile art. 17.11. Sportivii sub contract se pot transfera numai cu 

acord de transfer, conform clauzelor din contract. Totusi, fiecare dintre parti, structura sportiva sau 

jucator, poate rezilia unilateral contractul conform clauzelor stipulate in acel document. In cazul unui 

jucator care are contract cu o structura sportiva si daca structura sportiva nu respecta clauzele 

contractuale, jucatorul poate solicita FRB rezilierea contractului respectand procedura.  

17.24. Procedura rezilierii contractului  

I. Sportivul sau reprezentantul legal trebuie sa notifice, in scris, structurii sportive A la care este 

legitimat si FRB ca doreste sa rezilieze unilateral contractul, sa devina liber de contract, si sa ataseze 

o copie a contractului, prezentand in scris motivele si sa achite taxa pentru rezilierea contractului in 

suma de 100 Euro 

II. FRB notifica structura sportiva A, cerand un punct de vedere asupra situatiei semnalate.  

III. In termen de 15 zile structura sportiva A trebuie sa transmita la FRB punctul ei de vedere si 

actele prin care sa dovedeasca situatia reala si dupa caz dovada respectarii clauzelor asumate prin 

contract.  

IV. Daca dupa aceste 15 zile structura sportiva A nu face dovada respectarii obligatiilor 

contractuale, CCLTO poate declara sportivul liber de contract. Daca structura sportiva A aduce diferite 

dovezi care contrazic declaratiile sportivului, atunci CCLTO va analiza si va decide daca sportivul 

devine “liber de contract” sau nu.  

V. Dreptul de joc nu poate fi acordat in urma denuntarii clauzelor unui contract, fara ca CCLTO sa 

urmareasca respectarea tuturor prevederilor contractului dintre parti.  

17.25. Transferul sportivilor seniori care nu au contract sau care au terminat contractul.             

In cazul transferului sportivilor care nu au contract sau au terminat contractul se va aplica urmatoarea 

procedura:  
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I. Sportivul semneaza cererea de transfer pentru alta structura sportiva (B), cerere care va contine 

date si informatii despre ultima echipa si solicitarea catre FR Baschet ca sa obtina acordul de transfer.  

II. FRB solicita acordul de transfer structurii sportive A, la care sportivul a fost legitimat si daca in 7 

(sapte) zile nu se eilbereaza acordul sau nu se aduc dovezi care sa justifice refuzul, sportivul este 

transferabil.  

III. Eventualele litigii materiale intre părti (structura sportiva A/sportiv), se vor rezolva pe cale 

amiabila sau in instantele civile.  

17.26. Orice contestaţii la deciziile CCLTO se vor adresa Comisiei de Apel in termen legal si cu plata 

taxei de apel in suma de 300 Euro.  

17.27. Jucătorul care semnează două sau mai multe angajamente cu unităţi sportive diferite, pentru 

aceiaşi perioada de timp, va fi sancţionat cu: 5000 RON amendă si suspendare pentru un (1) an de 

zile.  

 

CAP 18. DISPOZIŢII FINANCIARE.  

18.1. Cuantumul taxelor anuale si cotizatiilor, precum şi cel al taxelor de transfer, contestaţie şi apel, 

sunt aprobate de către Consiliul Director.  

18.2. Plata acestor taxe, la termenele fixate de către FRB, este obligatorie pentru toate structurile 

sportive afiliate şi se efectuează prin virament, transfer bancar, cec, mandat poştal, sau direct în 

numerar la sediul FRB. Taxele sunt prezentate in anexa nr 1:  

18.3. FRB este deţinătoarea tuturor drepturilor de imagine pe teritoriul României pentru toate 

competiţiile oficiale prevăzute la Capitolul 3.  

18.4. Toate încasările rezultate din vânzarea tichetelor de intrare, alte încasări, revin integral 

organizatorilor, cu excepţtia cazului când între aceştia şi FRB nu survin alte reglementări contractuale 

scrise.  

18.5. Toate taxele si sancţiunile financiare vor fi achitate integral, fără deducerea comisioanelor 

bancare, direct sau în contul FRB.  

18.6. In cazul echipelor din grupa A si B din LNBM si a celor din grupa A din LNBF, plata drepturilor 

pentru arbitrii si comisar se va face conform cu Hotararea A.G. FRB din data de 12.06.2013. Pentru 

echipele din grupa B din LNBF si L1M, plata se face conform deciziei CD (pentru un arbitru baremul 

este de 167 de lei brut, iar pentru comisarul FRB si ceilalti oficiali, conform procentelor din HG 

1447/2007). Pentru Cupa Romaniei, masculin si feminine, plata baremurilor se va face conform RS 

CR, m si f. 

18.7. Pentru toate categoriile CN de juniori, baremurile / indemnizatiile persoanelor oficiale (arbitrii, 

comisari, oficiali masa scor, crainic, statisticieni, delegat FRB, judecator unic, asistență medicala, etc) 

sunt cele calculate conf. HG 1447/2007 si comunicate prin lista ”Barem unic de arbitraj CN de juniori 

(M+F)”.  

18.8. Baremul/indemnizatiile tuturor persoanelor oficiale mentionate mai sus, vor fi platite de echipa 

organizatoare, obligatoriu, inainte de joc.  
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18.9. La turnee, baremul/indemnizatiile tuturor persoanelor oficiale (arbitrii, comisari, oficiali masa scor, 

crainic, statisticieni, delegat FRB, observator, judecator unic, asistență medicala, etc.) vor fi platite la 

fiecare joc, in parti egale, de catre echipele implicate in jocul respectiv.  

18.10. Achitarea cheltuielile de transport, masa cazare pentru arbitrii si alti oficiali revin in sarcina 

exclusiva a organizatorilor jocurilor/turneelor.  

18.11. Nerespectarea prevederilor de mai sus nu este un motiv pentru neinceperea jocurilor.  

18.12. Cazurile care contravin celor specificate mai sus se sanctioneaza conform prevederilor din 

prezentul regulament.  

Procedura achitarii taxelor si penalitatilor 

18.13. Pentru sanctiunea aplicata, structura sportiva sau jucatorii in cauza au obligatia de a face 

dovada platii, transmitand catre FRB, prin fax sau e-mail, ordinul de plata vizat de banca ordonatorului, 

din care rezulta ca plata a fost ordonata efectiv. In situatia in care echipa unei structuri sportive 

acumuleaza datorii fata de FR Baschet se va proceda astfel:  

I. Factura FRB se emite cu plata la 30 de zile. În urmatoarele 30 de zile se aplica o penalitate 0,5% 

pe zi.  

II. Dupa cele 60 de zile FRB poate lua orice măsură în vederea recuperării datoriilor, inclusiv dar 

fără a se limita la sancțiuni sportive și financiare și/sau la solicitarea rezolvării litigiului de către 

instanțele competente.  

III. In cazurile bine motivate, in care se face o reesalonare de comun acord cu FRB, se pot aplica 

penalitati retroactive daca se depaseste termenul de plata inscris in documentul respectiv.  

18.14. Unei structuri sportive / echipe care inregistreaza mai mult de 60 de zile intarziere la plata 

taxelor si penalitatilor catre FRB I se va interzice sa mai efectueze legitimari de sportivi noi si 

transferuri pana la recuperarea datoriilor. 

Procedura achitarii sanctiunilor consecutive infractiunilor la RGOC/RSCN/ROJB. 

18.15. Pentru toate sanctiunile care implica penalizari materiale in bani, achitarea/plata penalizarii 

trebuie facuta de structura sportiva sau antrenor, prin mandat postal sau OP, direct la FRB, astfel:  

a). In cazul turneelor, pana cu una (1) ora inainte de urmatorul joc din turneu, 

b). In cazul jocurilor de etapa saptamanala sau a ultimului joc din turneu, in termen de 72 ore de la 

terminarea jocului (in cazul etapelor intermediare, termenul maxim de plata este de pana la 

urmatorul meci),  

c). In ambele cazuri, cu una (1) ora inainte de inceperea jocului urmator celui in care s-a decis 

sanctiunea, antrenorul sau conducatorul echipei, din proprie initiativa, trebuie sa prezinte dupa caz, 

Delegatului FRB, Comisarului sau Sefului brigazii de arbitrii al jocului respectiv originalul actului 

prin care sa confirme efectuarea platii.  

d). Delegatul FRB, Comisarul sau seful brigazii de arbitrii al jocului/turneului, vor retine copia dupa 

originalul documentului de plata si vor consemna in raportul de joc primirea si datele de 

identificare ale actului.  

e). Toate documentele legate de joc (foaie/foi de arbitraj, raport de joc/turneu, alte documente) vor 

fi trimise la FRB, Comisia de Competitii, in termen de 24 ore de la terminarea jocului/turneului.  
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Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage sanctionarea celor in culpa in conformitate cu 

prevederile RGOC. 

18.16. In toate competitiile organizate de FRB, neachitarea pana la jocul urmator a sumelor datorate in 

urma aplicarii sanctiunilor financiare dictate de FRB, contra jucatorilor, antrenorilor si insotitorilor, va 

duce la suspendarea dreptului de joc pentru sportivi, sau interzicerea accesului in zona bancii, sau in 

imediata apropiere a acesteia, a antrenorilor si insotitorilor in cauza. Exceptie fac cazurile de la art. 

18.22 din prezentul Regulament.  

18.17. Utilizarea unui jucator cu dreptul de joc suspendat, ca urmare a neachitarii sanctiunilor 

financiare, conduce la pierderea jocului prin neprezentare 20-0.  

18.18. Taxele achitate conform procedurii utilizate în caz de protest si apel nu sunt rambursabile.  

Procedura în caz de Greseală Tehnică:    

18.19. Departamentul Competitii-Eligibilitate al FRB va tine evidenta greselilor tehnice inregistrate in 

foile de arbitraj, dictate impotriva jucatorilor, antrenorilor sau insotitorilor, si va anunta, CCLTO asupra 

faptului ca sunt greseli tehnice neachitate; 

Fiecare club trebuie sa tina evidenta propriilor greseli tehnice primite, sa solicite factura de la FRB, sa 

achite penalitatea si sa faca dovada platii pana la primul joc programat. 

Plata tuturor greselilor tehnice va fi efectuata catre FRB numai prin virament bancar; clubul in cauza va 

anunta Departamentul de Eligibilitate si va trimite o copie care dovedeste plata respectiva. 

Se interzice plata directa a greselilor tehnice la comisarul FRB sau la arbitrii. 

18.20 Prin exceptie IN LNBM, LNBF, CRM si CRF in cazul disputarii jocurilor din play-off sau TF4 in 
situatia in care intre intervalul dintre jocuri nu exista zile bancare (vineri-duminica) se va putea achita 
GT la comisar dupa acceptul secretarului general FRB. 

 

18.21. La jocurile unde nu este programat un Comisar, in cazul în care la jocul respectiv există jucători 

antrenori sau insotitori cu greşeli tehnice sau suspendări, seful brigazii de arbitrii este cel in a carui 

responsabilitate intra rezolvarea acestor situatii, conform art. 18.16 si art. 18.17 de mai sus, conform 

procedurii specificate. 

18.22. La turneele de juniori, daca sunt persoane sanctionate cu greseala tehnica, acestea vor avea 

drept de joc la meciurile din acel turneu, dar clubul va avea obligatia sa achite penalitatile dupa turneu, 

in termen de 72 de ore, si sa trimita dovada platii la Departamentul Competitii-Eligibilitate; in caz 

contrar, echipa va pierde jocurile respective cu 0-20. 

CAP. 19. ARBITRII, COMISARII, OFICIALII JOCULUI 

19.1. Oficialii jocului de baschet sunt arbitrii, comisarul, si oficialii de la masa scorerului (scorerul si 

asistentul său, cronometrorul si cronometrorul de atac). Totusi, crainicul si statisticienii (in numar de 2 

la jocurile din LNBM si LNBF) sunt alte persoane cu responsabilitati oficiale legate de desfasurarea 

jocului, care sunt asimilate oficialilor. La jocurile din LNB (M+F), unde este folosita Foaia de Arbitraj 

Digitala (DSS/ FD), scorerul operator al Foii Digitale (FD), va fi dublat de un scorer care va intocmi 

Foaia Clasica de Arbitraj (FC) a jocului, pentru a se evita riscul pierderii datelor prin defectiuni ale 

computerului sau ale sistemului de alimentare electric al acestuia.  

19.2. Arbitrii, Comisarii, si Delegatii FRB vor verifica modul de respectare a standardelor de siguranta 

si prevenirea accidentelor (SSPA) cat si de conformare cu conditiile minimale ale salilor de baschet 
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(CMSB), anexe ale prezentului regulament. Eventualele nereguli vor fi aduse la cunostinta 

organizatorului jocului si organizatorului competitiei. 

Arbitrii, Comisarii si Delegatii FRB sunt responsabili pentru completarea in foaia de arbitraj a nr. 

matricol din legitimatiile/ licentele FRB al jucatorilor si antrenorilor in conformitate cu RGOC. 

Indeplinirea defectuoasa a acestei responsabilitati atrage dupa sine raspunderea disciplinara, 

materiala, civila sau penala a celor vinovati. 

19.3. Structura sportiva organizatoare are obligaţia de a rezolva problemele financiare în raport cu 

oficialii cu minimum 1 (una) oră înainte de începerea jocului.  

19.4. La turnee, baremurile tuturor persoanelor oficiale (arbitrii, comisari, oficiali masa scor, crainic, 

statisticieni, delegat FRB, observator federal, judecator unic, asistență medicala, etc.) vor fi platite la 

fiecare joc, in parti egale, de catre echipele implicate in jocul respectiv.  

ARBITRI 

19.5. Jocurile oficiale sau amicale de baschet care se desfasoara in mod organizat sub egida FRB vor 

fi conduse de arbitrii calificaţi, delegaţi de organele federale competente. CCAB, CZAB sunt 

organismele desemnate sa faca propuneri de delegari de arbitri la jocurile de baschet, cu aprobarea 

Presedintelui FRB.  

19.6. Un joc oficial de baschet va fi condus de trei arbitri. Acestia vor fi asistaţi, de la masa oficială, de 

un Comisar, la jocurile din LNB, CR si SCR, precum si la jocurile din turneele semifinale si finale ale 

CN de juniori. 

19.7. Un joc oficial la toate celelalte jocurile din diferitele faze ale CN, vor fi conduse de doi arbitrii. 

asistati de un Comisar (daca FRB considera necesar). 

La turnee va fi prezent un delegat FRB – responsabil de turneu.  

19.8. In caz de accidentare a unuia dintre cei doi/trei arbitrii principali, jocul va fi condus de catre 

arbitrul/arbitrii valid(zi). În cazul în care în sala este prezent un arbitru calificat, indiferent de nivel, 

acesta poate să înlocuiască un arbitru rănit cu aprobarea sefului brigazii de arbitrii. La etapele din 

campionatul naţional considerate dificile sau în play-off, play –out, FRB poate delega arbitrii în stand – 

by care în caz de accidentare a unuia din arbitrii poate sa inlocuiasca arbitrul ranit. La turnee, în caz 

de accidentare a unuia din arbitrii., acesta va fi înlocuit cu arbitrul stand –by desemnat de CCAB.  

19.9. Delegarea arbitrilor pentru toate jocurile oficiale ale Campionatelor Nationale se va efectua 

numai in baza programului comunicat public de CCLTO pe site-ul FRB si CCAB. In cazul 

reprogramarilor de jocuri, delegarile arbitrilor se vor face numai in baza solicitarilor scrise, transmise 

de CCLTO tuturor celor implicati (echipe, CCAB, CC, etc.).  

19.10. Delegarea arbitrilor pentru jocurile Campionatelor Nationale (cu exceptia Ligilor Nationale de 

Baschet M+F) vor fi făcute de responsabilii zonali, numai ca urmare a solicitarii CCAB. Propunerile vor 

fi inaintate pentru aprobare la CCAB.  

19.11. Arbitrii care vor oficia la jocuri de baschet disputate fara să fie fost programate si aprobate de 

CCLTO, vor fi retinuti de la delegare pana la sfarsitul sezonului competitional.  

19.12. FRB poate suspenda temporar licenta unui arbitru daca: 

a. Nu achita taxele pentru licentiere 
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b. Daca isi pierde calificarea ca si arbitru (din motive medicale sau accidentare) 

c. O sanctiune este aplicata in conformitate cu regulamentele FRB 

d. Refuza sa participe la programele de instruire sau la actiunile unde este solicitat de FRB 

e. Refuza in mod repetat nominalizarile 

f. Performanta slaba in arbitraj 

g. Orice alt motiv justificat 

19.13. În timpul unui campionat, arbitrul FRB trebuie să respecte codul vestimentar stabilit de FRB sau, 

în absența unui cod vestimentar, el trebuie să fie întotdeauna îmbrăcat corespunzător. După ce 

arbitrul este nominalizat la un anumit joc, el va ajunge la sala de sport imbracat in haine formale. Dacă 

arbitrul nu este nominalizat pentru jocul acesta poate purta haine de petrecere a timpului liber. Dacă 

un partener comercial a furnizat o astfel de îmbrăcăminte, atunci arbitrul trebuie să poarte această 

îmbrăcăminte. 

19.14. Principalele atribuții ale arbitrilor sunt după cum urmează:  

a) sa fie siguri că interesele tuturor echipelor nu sunt în nici un fel afectate negativ.  

b) sa inspecteze și aprobe toate echipamentele care urmează să fie utilizate în timpul jocului  

c) sa desemneze cronometrul oficial de joc, cronometrul de atac și să cunoască oficialii de la 

masa ca atare.  

d) sa nu permita oricărui jucător să poarte echipament care nu este permis conform ROJB, 

RGOC sau care pot provoca un prejudiciu.  

e) sa decida cu privire la orice punct care nu este acoperite în mod specific de regulile de 

baschet  

f) sa opreasca jocul atunci când condițiile justifică acest lucru 

g) sa examineze foaia de arbitraj la sfârșitul timpului de joc sau în orice moment, atunci când 

este necesar.  

h) sa intocmeasca un raport asupra jocului dacă se consideră necesar, acest lucru se face 

imediat după sfârșitul jocului și se înmâneaza comisarului dacă este prezent sau trimite direct 

la FRB 

i) sa transmita rezultatele jocului de indata după joc pe adresa competitii@frbaschet.ro la toate 

jocurile unde nu a fost prezent un Comisar 

19.15. Seful brigazii de arbitrii, din proprie iniţiativa sau la cererea Comisarului jocului, poate să 

hotărască înlocuirea oficialilor în cazul producerii unor nereguli privind îndeplinirea obligaţiilor lor.  

19.16. Arbitrii trebuie să verifice înainte de începerea jocului daca foaia de arbitraj este conforma cu 

modelul aprobat de FIBA si ca este cel puțin în trei exemplare, cu originalul (foaia albă) pentru FRB și 

o copie pentru fiecare echipă.  

19.17. În cazul în care comisarul FRB nu este prezent înainte de începerea jocului, seful brigazii de 

arbitrii verifica că toți jucătorii ale căror nume apar pe foaia de arbitraj se află în posesia documentelor 

valabile pentru a participa la joc.  

mailto:competitii@frbaschet.ro
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19.18. Arbitriilor FRB le este interzis acceptarea cadourilor de orice fel din partea structurilor sportive, 

fie oferite în mod direct sau indirect, prin intermediul unei terțe părți (cum ar fi sponsor sau organizator 

gazdă). In cazul in care este oferit orice cadou, cadourile vor fi refuzate, va fi intocmit un raport de 

incident si va fi informat comisarul daca este prezent sau FRB. 

19.19. Arbitrilor FRB le este interzis consumul de alcool și fumatul în zonele publice în timpul 

nominalizarii la orice joc din CN, CR, SCR. 

19.20. Echipele participante in competitiile organizate de FRB nu au dreptul de a solicita sau recuza 

nominal arbitrii.  

COMISARUL 

19.21. Comisarul reprezintă și acționează în numele FRB.  

19.22. Principalele atribuții ale comisarului sunt după cum urmează: 

a) Sa furnizeze informatii în cazul în care este solicitat de către arbitrii în timpul sau la finalul 

jocului, orice decizie finală revine arbitrilor  

b) Sa se asigure ca sunt distribuite datele statistice si copiile foii de joc echipelor in timp real, în 

timpul jocului și la final 

c) Sa transmita rezultatele de indata după joc pe adresa competitii@frbaschet.ro 

d) Sa verifice existenta si valabilitatea listelor si documentelor echipelor pentru participarea la 

joc. 

e) Sa intocmeasca raporte pe care sa le transmita in termen catre FRB, daca este necesar 

f) Sa informeze de indata si ulterior sa transmita un raport catre FRB, referitor la orice protest al 

unei echipe pe care il primeste cu privre la joc  

19.23. La jocurile din LNB, CR si SCR, precum si la jocurile din turneele semifinale si finale ale CN de 

juniori, la masa scorerului va fi prezent un Comisar nominalizat de CCC, care va urmari: 

a. desfăşurarea jocului cu respectarea prevederilor regulamentare 

b. supravegherea şi controlul activitatii oficialilor de la masa scorerului 

c. supravegherea modului de organizare a jocului, comportarea jucătorilor, antrenorilor, 

insotitorilor şi spectatorilor  

d. monitorizarea prestaţiei arbitrilor la jocul respectiv 

19.24. La toate toate celelalte jocurile din diferitele faze ale CN, va fi prezent un Comisar nominalizat 

de CCC, care sa asiste arbitrii doar daca FRB considera necesar.  

19.25. La jocurile unde exista delegat un Comisar, acesta este responsabil de efectuarea controlului 

documentelor echipelor (legitimatii/ licente FRB, lista nominala, etc.). Acesta va informa despre 

existenta unor neconformităţi în documente pe seful brigazii de arbitrii care este singurul care decide 

asupra măsurilor ce se vor lua.  

19.26. Comisarul jocului, poate să solicite sefului brigazii de arbitrii înlocuirea oficialilor în cazul 

producerii unor nereguli privind îndeplinirea obligaţiilor lor.  

mailto:competitii@frbaschet.ro
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19.27. Comisarii trebuie să intocmeasca si sa transmita FRB în maxim 48 ore după terminarea jocului/ 

turneului la adresa de mail: competitii@frbaschet.ro “Raportul Comisarului asupra Jocului” respectiv 

“Raport privind desfasurarea Turneelor”, cu toate aspectele privind respectarea de catre organizatori 

si echipele implicate a prevederilor regulamentare legate de:  

a) Existenta si functionarea echipamentelor puse la dispozitie pentru desfasurarea jocului/ 

competitiei  

b) Echipamentul sportivilor si publicitate pe acesta sau in sala de joc;   

c) Respectarea cerintelor privind siguranta si prevenirea accidentelor si dotari minime pentru 

salile de baschet;   

d) Aspectele disciplinare chiar dacă arbitri au luat sau nu o decizie, inclusiv cazurile de violenţă 

(fizică sau verbală) precum şi atitudinile rasiste sau discriminatorii petrecute în timpul 

desfăşurării jocului sau după terminarea acestora;  

e) Alte aspecte consemnate in formularul rapoartelor;  

19.28. Comisarii trebuie să intocmeasca si sa transmita FRB în maxim 48 ore după terminarea jocului/ 

turneului la adresele de mail: competitii@frbaschet.ro precum si cele nominalizate catre comisari de 

catre CCAB si CCC, “Raportul de Evaluare a Arbitrului”, in care se vor inscrie toate aspectele privind 

evaluarea arbitrajului conform formularului. 

19.29. Raportul comisarului jocului este suficient pentru ca FRB prin colegiile sau comisiile 

jurisdictionale să analizeze cazul şi să decidă eventuale sancţiuni în cazul în care arbitrii omit sau nu 

consideră necesar să consemneze în foaia de arbitraj aspectele negative legate de desfăşurarea şi 

organizarea jocului cât şi aspectele disciplinare negative în care au fost implicate persoanele prezente 

la joc (membrii echipelor, spectatori, oficialităţi, etc); 

19.30. Comisarilor FRB le le este interzis acceptarea cadourilor de orice fel din partea structurilor 

sportive, fie oferite în mod direct sau indirect, prin intermediul unei terțe părți (cum ar fi sponsor sau 

organizator gazdă). In cazul in care este oferit orice cadou, cadourile vor fi refuzate, va fi intocmit un 

raport de incident si va fi informata FRB.  

19.31. Comisarilor FRB le este interzis consumul de alcool și fumatul în zonele publice în timpul 

nominalizarii la orice joc din CN, CR, SCR. 

19.32. Echipele participante in competitiile organizate de FRB nu au dreptul de a solicita sau recuza 

nominal comisari.  

OFICIALII DE LA MASA SCORERULUI 

19.33. Licentierea oficialilor pentru competitiile de baschet organizate de FRB revine CCAB in 

colaborare cu CZAB si AJB/AMB, care vor efectua atestarea si licentierea oficialilor de la masa 

scorerului din zona lor de jurisdictie.  

19.34. Din comisia de atestare va face parte un delegat al FRB, responsabilul de zona al 

CCAB/AJB/DJTS. Toate cheltuielile legate de deplasarea comisiei vor fi suportate de AJB impreuna 

cu DJTS din judetul respectiv.  

19.35. Delegarea oficialilor de la masa oficială se face de către AJB sau AMB care, la cerere, o va 

supune spre aprobare CCAB. Persoanele delegate trebuie sa detina licenta de oficial. 
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19.36. FRB va putea delega din oficiu arbitrii scorer/cronometror, cronometror de 24 secunde, asistent 

scorer şi echipa de statisticieni (2 persoane) la jocurile oficiale din CN, unde se hotărăşte promovarea 

sau retrogradarea.  

CRAINIC 

19.37. La jocurile LNB masculin şi feminin si la turnee va fi prezent un crainic. Acesta nu face parte din 

echipa oficialilor, dar este obligatoriu sa fie pozitionat in imediata apropiere a mesei scorerului 

desfasurandu-si activitatea sub controlul si autoritatea Comisarului. Pentru îndeplinirea funcţiei, el 

trebuie să cunoască succint principalele reguli ale jocului şi să respecte prevederile care 

reglementează modul în care îşi va desfăşura activitatea.  

19.38 Pentru indeplinirea atriburiilor sale, crainicul trebuie sa:  

a). Ocupe un loc loc la una din extremitatile mesei scorerului, unde va avea rezervat un loc. El trebuie 

sa ocupe locul din momentul in care incepe incalzirea echipelor cu (20 min. inainte de ora de incepere 

a jocului);  

b). Prezinte echipele si oficialii conform prevederilor Cap. 20 lit. B din prezentul RGOC;  

c). Transmita publicului numai datele strict necesare pentru informarea acestuia legat de desfasurarea 

jocului,  

d). Informeze publicul, operativ, la solicitarea organizatorilor, a comisarului sau a sefului brigazii de 

arbitrii;  

e). Nu foloseasca un limbaj licentios, injurios, violent, discriminator si xenofob,  

f). Nu incurajeze echipa gazda si sa nu incite spectatorii, inclusiv prin gesturi;  

g). Nu exercite alte activitati (ex. DJ) in timpul desfasurarii jocului si a indeplinirii functiei de crainic.  

Sanctiuni: Pentru nerespectarea atributiilor, seful brigazii de arbitrii, direct sau la sesizarea comisarului, 

va lua masura indepartarii crainicului de la locul sau si i se va interzice orice activitate pe parcursul 

desfasurarii jocului, in plus, organizatorii vor fi amendati cu 300 – 1000 Euro.  

SUPERVIZOR  

19.39. Presedintele FRB poate delega un supervizor pentru partidele disputate in cadrul 

Campionatelor Nationale, al carui raport este document oficial si poate atrage dupa sine retinerea de 

la delegare a arbitrilor, comisarului sau sactiuni pentru echipe in conformitate cu prevederile 

regulamentelor FRB.  

Cap. 20. NORME DE PROCEDURĂ ÎN CAZURI SPECIALE. 

A. NEPREZENTARE (FORFAIT)  

20.1. Părţile implicate în desfăşurarea unei competiţii/joc de baschet trebuie să depună toate eforturile 

pentru ca jocurile / competitiile să se desfăşoare în condiţii regulamentare, corecte, şi în deplin spirit 

de „Fair Play”, în aşa fel încât rezultatul unui joc să fie decis pe teren.  

20.2. O echipǎ va pierde jocul prin forfait dacǎ: 

a. Echipa nu este prezentǎ sau nu este în mǎsurǎ sǎ prezinte 5 jucǎtori gata de joc la 15 minute 

dupǎ ora la care jocul a fost programat oficial sǎ înceapǎ. 
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b. Prin acţiunile sale, împiedicǎ desfǎşurarea jocului. 

c. Refuzǎ sǎ joace dupǎ ce a primit dispoziţie sa o facǎ, de la arbitru principal 

d. Organizeaza si disputa jocuri de baschet in CN fara ca acestea sa fi fost programate si 

aprobate de CCLTO 

Sanctiune: Jocul este câştigat de cǎtre echipa adversǎ, iar scorul va fi 20-0. Echipa care pierde 

jocul prin forfait va primi 0 puncte în clasament. In situatia descisa la punctul “d” ambele echipe 

pierd jocul prin forfait, fara punct in clasament. 

20.3. Pentru o întâlnire dublǎ (tur- retur), pentru care conteazǎ numǎrul total al punctelor din serie 

(scor general) şi pentru Play-Off (cel mai bun din 3 jocuri), echipa care a pierdut prin forfait primul, al 

doilea sau al treilea joc, va pierde seria sau Play-Off-ul prin forfait. Acest lucru nu se aplicǎ pentru 

Play-Off (cel mai bun din 5 jocuri). 

20.4. O echipǎ va pierde jocul prin nerespectarea regulilor RJOB dacǎ, pe parcursul jocului, echipa 

rǎmâne cu mai puţin de doi 2 jucǎtori îndreptăţiţi sǎ joace, pe terenul de joc.  

Dacǎ echipa care beneficiazǎ de victorie conduce ca scor, rezultatul din momentul opririi jocului 

rǎmâne valabil.  

Dacǎ echipa care beneficiazǎ de victorie este condusǎ în momentul opririi jocului, rezultatul care 

trebuie înregistrat este 2-0 în favoarea sa. 

Echipa care a pierdut jocul prin infracţiuni de la reguli primeşte 1 punct în clasament. 

20.5. Pentru o întâlnire dublǎ (tur- retur), pentru care conteazǎ numǎrul total al punctelor din serie 

(scor general), echipa care a pierdut primul sau al doilea joc prin nerespectarea regulilor RJOB va 

pierde seria. 

20.6. Neprezentarea la joc a echipelor din LNB se sancţionează astfel: 

2.500 EUR amenda la prima neprezentare  

5.000 EUR amenda la a două neprezentare, excludere din campionat si anularea tuturor 

rezultatelor echipei în conformitate cu prevederile “Regulamentului Oficial al jocului de Baschet FIBA” 

in vigoare, Sectiunea D - Clasamentul echipelor 

Neprezentarea la joc a echipelor din CN Juniori se sancţionează astfel: 

250 lei amenda la prima neprezentare  

500 lei amenda la a două neprezentare, excludere din campionat si anularea tuturor rezultatelor 

echipei în conformitate cu prevederile “Regulamentului Oficial al jocului de Baschet FIBA” in vigoare, 

Sectiunea D - Clasamentul echipelor 

20.7. Neprezentarea la jocurile din cadrul Cupei României sau turneele de baraj pentru promovare, se 

sancţioneaza cu: 2500 EUR amenda si eliminarea din competitie pentru sezonul urmator.  

20.8. Neprezentarea la joc a echipelor de juniori se sancţionează astfel:  

a). la prima neprezentare 20 - 0 fara punct în clasament;  

b). la a doua neprezentare, excluderea din campionat si anularea tuturor rezultatelor echipei obtinute 

pana in acel moment.  
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20.9. “Forfait tehnic” este sanctiunea care se aplica in cazul in care, prin actiunile ei, o echipa nu 

respecta prevederile RSCN pentru diverse categorii de gen si varsta sau cerinte tehnice. Constatarea 

nerespectarii prevederilor respective se face de Arbitrii, Comisar, Delegatul /Observatorul federal, 

oricand din momentul inceperii si pana la momentul terminarii unui joc si se va consemna obligatoriu 

pe foaia de joc si in raportul suplimentar. In toate situatiile jocul se va desfasura sau va continua.    

De asemenea, situatia de forfait tehnic poate sa fie semnalata ulterior incheierii jocului, in termen de 

24 de ore, de catre una dintre echipe, un tert sau FRB. Decizia sanctionarii cu forfait tehnic va fi 

aplicata de CCLTO. 

a). daca echipa care a castigat jocul pe teren este sanctionata cu forfait tehnic, echipa adversa va 

castiga jocul cu 2-0, echipa sanctionata primind 1 (un) punct in clasament. 

b). daca echipa care a pierdut jocul pe teren este sanctionata cu forfait tehnic echipa adversa va 

castiga jocul cu scorul de pe teren, echipa sanctionata primind 1 (un) punct in clasament. 

20.10. În cazul neprezentării unuia dintre arbitrii principali, jocul se va disputa sub conducerea 

arbitrului prezent. Refuzul uneia dintre echipe de a participa la joc, în acest caz, atrage automat 

pierderea jocului cu 20 – 0.  

20.11. In cazul neprezentării ambilor arbitri principali la joc, de comun acord cu reprezentanţii 

echipelor, se va apela la arbitri, oficiali sau sportivi divizionari, aflaţi la teren/sala. În cazul în care una 

dintre echipe nu este de acord, se va anunţa imediat telefonic FRB. Jocul va avea loc a două zi, cu 

arbitrii delegaţi de FRB. Toate cheltuielile suplimentare vor fi suportate de echipa care refuza solutia 

regulamentara mentionata mai sus.  

20.12. La jocurile din cadrul CN in cazul neprezentării arbitrilor principali şi a uneia dintre echipe, se va 

anunata de indata CCLTO si se va încheia un proces verbal de declarare a neprezentării, semnat de 

arbitrii scorer/cronometror şi delegatul echipei prezente, ce va fi transmis la CCLTO în 24 ore.  

B. PREZENTAREA ECHIPELOR. 

20.13 Procedura referitoare la prezentarea echipelor este obligatorie la toate jocurile oficiale din LNB, 

Cupa Romaniei, Super Cupa Romaniei, cat si la turneele finale la toate categoriile CN de juniori.  

Pentru indeplinirea procedurii este obligatoriu ca organizatorii competitiilor mentionate sa asigure 

mijloacele materiale necesare (sistem audio, imnul national al Romaniei la finale si crainic pentru 

desfasurarea ceremoniei).  

Derularea ceremoniei prezentarii echipelor si oficialilor se face cu 6 minute inaintea orei oficiale 

stabilita pentru inceperea jocului. Activitatile celor implicati in desfasurarea unui joc se vor desfasura 

obligatoriu conform urmatorului desfasurator:  

Timp Actiunea technica Responsibilitati 

X” – 30:00  Oficialii de la masa, statisticienii si crainicul la locurile lor  

”X” – 20:00  Comisarul la masa scorerului pentru verificari sala si echipe. 

Arbitrii jocului intra in teren 

Comisar       

Arbitrii jocului 

”X” – 10:00 Antrenorii desemneaza primii 5 jucatori pentru joc si semneaza 

foaia 

Antrenorii principali 

”X” – 06:00 Prezentarea echipelor in ordinea oaspeti, gazde, arbitrii, Crainic 
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comisar. Dupa terminarea prezentarii se intoneaza Imnul 

National la finalele CN, LNB, CR, SCR 

Echipa gazda 

”X” – 03:00 seful brigazii de arbitrii fluiera si arata ultimele 3 min.  seful brigazii de 

arbitrii 

”X” – 01:30 Echipele sunt invitate sa se pregatesca sa inceapa jocul. Arbitrii jocului 

”X” – 00:00 Inceperea jocului prin angajare intre doi.  seful brigazii de 

arbitrii 

 

C. JOC NEINCEPUT 

20.14. In cazul în care un joc oficial programat nu poate incepe din cauza:  

a). unor deficiente ale echipamentului tehnic care nu se pot remedia rapid,  

b). comportării nesportive a jucătorilor, antrenorilor, însotitorilor,  

c). comportării nesportive a publicului spectator,  

d). deficienţelor grave de organizare (lipsa forţelor de ordine, neinterventia acestora în caz de 

conflict, neasigurarea asistentei medicale la un joc in cadrul unui turneu in care echipa 

organizatoare nu este implicata) atunci se vor aplica prevederile art 20.15 

20.15. Dacă jocul poate incepe în timp de 4 (patru) ore, fara a se depasi ora 20.30, acesta va incepe în 

condiţiile stabilite de oficialii jocului în cooperare cu reprezentantul fiecărei echipe. Dacă jocul nu poate 

incepe în timp de 4 (patru) ore în condiţiile stabilite de oficialii jocului în cooperare cu reprezentantul 

fiecărei echipe jocul va fi:   

a). jucat intr-o alta sala care sa fie omologata si sa corespunda pentru categoria competionala 

respectiva,  

b). reprogramat în ziua următoare în cazul sistemului Play Off, sau in sezonul regulat daca 

echipele se inteleg. In oricare din situatii, echipa organizatoare/gazda urmeaza sa suporte 

costurile de cazare pentru echipa vizitatoare si oficiali (arbitri, comisari, statisticieni, etc), in cazul 

ca nu este pregatita sa remedieze cauzele producerii evenimentului in timpul prevazut de 

regulament (exemplu panou de rezerva complet echipat etc.).  

c). reprogramat în cazul sezonului regulat, în condiţiile stabilite de CCLTO, in plus, se vor aplica 

sancţiuni impotriva celor vinovati care, prin nerespectarea prevederilor regulamentare, au creiat 

posibilitatea producerii evenimentului.  

D. JOC NETREMINAT  

20.16. In cazul în care un joc oficial programat nu se poate termina din cauza:  

 a). unor deficiente ale echipamentului tehnic care nu se pot remedia rapid,  

b). comportării nesportive a jucătorilor, antrenorilor, însotitorilor,  

c). comportării nesportive a publicului spectator,  
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d. deficienţelor grave de organizare (lipsa forţelor de ordine, neinterventia acestora în caz de 

conflict) si, daca cu toate eforturile depuse de arbitrii, comisar şi/sau reprezentanţii celor două structuri 

sportive, pentru reluarea jocului, acest lucru nu este posibil, seful brigazii de arbitrii decide 

întreruperea acestuia;  

20.17. Dacă jocul se poate relua în timp de 4 (patru) ore de la întrerupere, fara a se depasi ora 20.30 

in momentul reluarii lui, în condiţiile stabilite de oficialii jocului în cooperare cu reprezentantul fiecărei 

echipe jocul va fi:  

a). reluat de la timpul de joc rămas de jucat în momentul întreruperii,  

b). reluat de la scorul afisat pe tabelă în momentul întreruperii jocului.  

20.18. Dacă jocul nu se poate relua în timp de 4 (patru) ore de la întrerupere; în condiţiile stabilite de 

oficialii jocului în cooperare cu reprezentantul fiecărei echipe jocul va fi:  

a). rejucat în ziua următoare în cazul sistemului Play Off.  

b). reprogramat în cazul sezonului regulat, în condiţiile stabilite de CCLTO.                       

c). rezultatul jocului din momentul întreruperii va fi anulat şi jocul va începe de la scorul de 0 – 0. 

20.19. In cazul unui joc neterminat care urmeaza sa fie reprogramat, toate persoanele care erau in 

stare de suspendare la inceputul jocului si efectuau suspendarea in acest joc, se considera ca nu au 

efectuat suspendarea si in consecinta se afla incontinuare in stare de suspendare.  

RETRAGEREA DE PE TEREN 

20.20. Este interzisă retragerea de pe teren a unei echipe din cauza oricăror motive, atât în cazul 

competiţiilor interne cât şi a celor internaţionale. Structurile sportive, conducătorii, antrenorii, medicii şi 

sportivii acestora au obligaţia să respecte toate deciziile arbitrilor în legătură cu desfăşurarea 

regulamentară a jocurilor.  

20.21. In cazul în care o echipă refuză să se conformeze deciziilor arbitrilor sau se retrage de pe teren, 

seful brigazii de arbitrii va oprii jocul, acordând un termen de 3 (trei) minute pentru executarea 

deciziilor de către echipa aflată în culpă (acest lucru se comunică căpitanului de echipă).  

După scurgerea timpului acordat pentru conformare seful brigazii de arbitrii va anunţa încheierea 

jocului, va semna foaia de joc oficiala şi va părăsi terenul de joc impreună cu ceilalţi arbitrii.  

În acest caz un raport scris asupra evenimentelor va fi transmis către forul organizator de către 

brigada de arbitrii în maximum 24 ore.  

Termenul de 3 (trei) minute se va putea acorda în cursul unui joc, o singură dată pentru fiecare echipă.  

Antrenorul unei echipe, care comite pentru a doua oara infractiunea de retragere de pe teren va fi 

suspendat automat 6 luni.    

JOC INCHEIAT 

20.22. Un joc se considera terminat/incheiat, atunci cand foaia de arbitraj a fost semnata de arbitrii. 

seful brigazii de arbitrii este ultimul care va face acest lucru. 

20.23. Echipele pot parasi locul de concurs numai dupa ce au intrat in posesia copiei exemplarului foii 

de arbitraj care li se cuvine conform regulamentului (roz pentru invingator si galben pentru invins).  
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20.24. Dupa joc, este responsabilitatea scorerului sa distribuie echipelor copia foii de arbitraj a jocului.  

CAP. 21. PROTEST: 

21.1. Structurile sportive participante in competițiile FRB sunt responsabile pentru respectarea 

regulamentele competițiilor FRB, FIBA. 

O echipă poate depune un protest daca interesele sale au fost afectate in mod negativ printr-o: 

a). eroare la inregistrarea scorului, la operatiunile de cronometrare a timpului de joc sau a 

celui de atac, care nu au fost corectate de arbitri. 

b). decizie de pierdere a jocului prin forfait, anulare, amanare, nereluare sau nejucare a 

jocului.  

c). incalcare a regulilor de eligibilitate aplicabile 

21.2. Pentru a fi admisibil de analizat un protest, va fi respectata urmatoarea procedura:  

a). In termen de 15 minute de la sfarsitul jocului, capitanul (CAP) echipei respective va informa 

seful brigazii de arbitrii ca echipa sa protesteaza impotriva rezultatului jocului si semneaza foaia 

oficiala de joc in coloana ”semnatura capitanului in caz de protest” 

b) Structura sportiva va prezenta in scris, motivele protestului, in cel mult o ora dupa sfarsitul 

jocului. 

c) O taxa de 100 Euro ca si garantie materiala pentru taxa de protest va fi achitata la fiecare 

protest 

d). In decurs de 48 de ore de la depunerea protestului de la sfarsitul jocului, structura sportiva 

în cauză trebuie să depună la sediul FRB, un document în formă scrisă, conţinând motivele 

explicative ale contestaţiei şi să achite contravaloarea integrala a taxei de protest in suma de 200 

Euro. In cazul neachitarii taxei de contestatie aceasta va fi declarata nula si nu va fi luata in 

considerare. 

e). Dupa primirea motivelor protestului, seful brigazii de arbitri va raporta in scris incidentul 

care a determinat protestul la forul competent (CCLTO, cu exceptia turneelor unde va fi informata 

Comisia Tehnica sau Judecatorul Unic). 

f). Forul competent va utiliza orice dovada demna de incredere si poate lua orice decizie 

adecvata, fara a se limita, inclusiv la reluarea inregistrarii partiale sau completa a jocului. Forul 

competent nu poate sa schimbe rezultatul jocului, exceptand cazul in care exista dovezi clare 

si doveditoare in baza carora, daca nu s-ar fi produs eroarea care a dat nastere protestului, 

noul rezultat s-ar fi materializat cu siguranta. 

21.3 Decizia forului competent este considerata, de asemenea, ca si o decizie din domeniul regulilor 

jocului, si nu este subiect pentru o revizuire sau al unui apel suplimentar. 

21.4. O echipă poate depune un protest privind rezultatul jocului sau incalcarea regulilor de eligibilitate 

a jucătorilor echipei adverse si printr-un memoriu depus la FRB in termen de 48 de ore de la 

producerea evenimentului contestat, insotit de plata taxei de contestatie in suma de 200 Euro. In caz 

contrar contestatia va fi declarata nula si in consecinta nu va fi luata in considerare.                      

Daca contestatia privind dreptul de joc al unui jucator se depune inainte de inceperea jocului vor fi 

informati imediat comisarul jocului, seful brigazii de arbitrii si echipa adversa.  
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21.5. Daca dupa inceperea jocului o echipa primeste informatii legate de dreptul de joc al unui jucator 

advers, si conform ROJB – FIBA, cap.”C”, ”crede că interesele sale au fost afectate în mod negativ ” 

de acest ”eveniment care a avut loc pe parcursul jocului”, echipa poate depune in 48 ore dupa 

terminarea jocului la FR Baschet un memoriu in care va prezenta: dovezile care sa sustina afirmatiile 

legate de dreptul de joc contestat, dovada achitarii taxei in valoare de 200 Euro platiti in lei la cursul 

din ziua efecuarii operatiunii bancare.  

21.6. Prin eligibilitatea unui jucator se înţelege: 

a) existenţa legitimatiei / licentei FRB, cu viza anuala valabila si aviz medical valabil pentru 

structura sportiva /asociaţia respectivă 

b) existenta acordului de joc provizoriu (eliberat in situatii exceptionale de CCLTO in lipsa 

legitimatiei / licentei FRB) 

c) existenta acordul de joc pentru o alta categorie,  

d) Jucatorul trebuie sa fie trecut pe lista jucatorilor cu drept de joc inregistrata de FRB  

e) Jucatorul trebuie sa fie trecut pe lista nominala pentru jocul respectiv (L12), inclusiv pe foaia 

de arbitaj,  

f) Jucatorul nu trebuie sa fie sub incidenţa unei sancţiuni cu suspendare temporara sau definitivă 

a acestui drept.  

g) Jucatorii juniori trebuie sa aibe varsta corespunzatoare esalonului competitional respectiv.  

21.7. Dacă este necesar, în conformitate cu prevederile FIBA, FRB poate cerceta eligibilitatea unui 

jucător în orice moment consideră necesar. CCLTO se poate autosesiza in cazul descoperirii, ulterior 

datei de desfasurare a jocului, a unor incalcari ale ROJB sau a celorlalte regulamente ale FRB.  

21.8. Persoana oficială care a primit contestaţia, este obligată să informeze FRB în decurs de o oră de 

la terminarea jocului prin fax sau e-mail, referitor la cauzele care au determinat formularea contestaţiei 

şi va depune toate eforturile ca textul contestaţiei împreună cu taxa aferentă să ajunga la FRB într-un 

interval de 48 de ore de la terminarea jocului.  

21.9. Taxa aferentă contestaţiei/memoriului este nerambursabilă şi va fi vărsată la bugetul FRB. In 

cazul în care taxa aferenta nu a ajuns la FRB, actiunea va fi considerata nulă și neavenită.  

21.10. In calitate de organ jurisdictional al FRB, conform Statutului FRB, CCLTO judeca in prima 

instanta si sanctioneaza orice membru al unei structuri sportive afiliate (presedinte, directori, jucători, 

antrenori, antrenori secunzi, manageri de echipă, însoțitori, etc sau orice persoană care face parte 

dintr-o structura sportiva afiliata sau care acționează în numele structurii sportive afiliate) care încalcă 

prevederile RGOC si RSCN. 

21.11. CCLTO va decide într-un interval de 2 zile de la primirea documentelor finale referitoare la 

protest/ memoriu.  

21.12. Decizia pronuntata in prima instanta de CCLTO, poate fi atacate in 48 de ore de la pronuntare, 

la Comisia de Apel a FRB. Deciziile pronuntate de catre Comisia de Apel a FRB sunt definitive si 

executorii. 
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21.13. Orice persoana poate contesta la Comisia de Apel decizia luata în primă instanţă de comisiile 

jurisdictionale ale FRB, Comisia Centrala de Disciplina, Colegiul Central al Arbitrilor de Baschet, 

Comisia Centrala de Comisari si Comisia de Competiti, Legitimari, Transferari si Omologari.. 

21.14. Pentru ca acest apel să fie luat în considerare, trebuie depus la sediul FRB în termenul 

specificat mai sus, un memoriu scris şi platită taxă de apel, in valoare de 300 Euro, care este 

nerambursabila. In cazul în care taxa de apel nu a fost achitata pana la data sedintei Comisiei de Apel, 

actiunea va fi respinsa pentru neachitarea taxei, fara ca fondul cererii sa fie discutat. 

21.15. In conformitate cu prevederile Art. 47.8 din ROJB (Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet – 

FIBA), nu sunt acceptate memorii ale antrenorilor si jucatorilor referitoare la deciziile de acordarea de 

greseli tehnice, deoarece:” Deciziile luate de arbitrii sunt definitive şi nu pot fi contestate sau ignorate”. 

21.16. Solutionarea litigiilor care decurg din activitatea baschetbalistica se va realiza numai prin 

intermediul comisiilor cu atributii jurisdicitionale ale FRB astfel:  

a) Se inainteaza un protest catre FRB, urmand intocmai procedura prevazuta de ROJB cap. C si 

de RGOC cap.21.  

b) Daca raspunsul primit este considerat nesatisfacator, echipa/structura sportiva se poate adresa 

instantelor sportive interne, respectiv Comisiei de Apel   

c) Daca si de aceasta data raspunsul primit este considerat nesatisfacator, echipa/ structura 

sportiva se poate adresa forurilor sportive internationale (FIBA Europe, FIBA World, TAS, BAT etc.). 

Membrii afiliati se vor putea adresa instantelor sportive internationale sau forurilor internationale (FIBA, 

TAS, BAT etc), dar numai dupa epuizarea tuturor cailor de jurisdictie sportiva nationala. 

d) Nerespectarea pasilor acestei proceduri si adresarea directa, sub orice forma, catre forurile 

internationale, se sanctioneaza cu amenda de 5.000 Euro, indiferent de raspunsul forurilor 

internationale respective.  

e) In caz de recidiva, se va proceda la ridicarea dreptului de a se inscrie si participa in cupele 

europene sau in competitiile nationale organizate de FRB 

21.17. Un jucator, antrenor sau un oficial (arbitru, comisar) care considera ca este nedreptatit de 

deciziile unei comisii sau colegiu al FRB are dreptul:  

a) Sa adreseze in termen de 48 de ore de la pronuntarea primei instante jurisdictionale a FRB, o 

contestatie catre Comisia de Apel si sa achite taxa de apel de 300 Euro. In cazul în care taxa de 

apel nu a fost achitata pana la data sedintei Comisiei de Apel, actiunea va fi respinsa pentru 

neachitarea taxei, fara ca fondul cererii sa fie discutat. 

b) Daca si de aceasta data este nemultumit de rezolutie atunci se va putea adresa forurilor 

sportive internationale (FIBA, TAS, BAT).  

c) Nerespectarea pasilor acestei proceduri si adresarea directa, sub orice forma, catre forurile 

internationale, se sanctioneaza cu amenda de 5.000 Euro, indiferent de raspunsul forurilor 

respective.  

d) In caz de recidiva, se va proceda la suspendarea acestora pe o perioada de la 6 luni la 18 luni.  

21.18. In cazul in care o persoana juridica, structura sportiva afiliata la FRB, participanta la competitiile 

oficiale sau amicale organizate sub patronajul FRB, consideră că interesele ei au fost afectate 

defavorabil prin decizia unui arbitru sau prin orice eveniment produs în timpul desfăşurării jocului şi 
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prin aceasta a fost influientat rezultatul jocului, poate depune o contestatie sau protest, conform 

procedurilor FRB si FIBA. In toate cazurile, persoanele juridice, structuri sportive afiliate la FRB, care 

considera ca interesele lor au fost afectate, trebuie sa astepte decizia finala si irevocabila a forurilor 

sportive interne, inainte de a se adresa forurilor sportive internationale.  

21.19. Dupa epuizarea procedurilor interne, daca persoanele respective sunt nemultumite de decizia 

finala, si decid sa se adreseze forurilor sportive internationale, ele trebuie sa notifice in scris in acelasi 

timp si FRB. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de 5.000 EUR a persoanei 

juridice implicate. 

CAP. 22. DISPOZITII TEHNICE, ORGANIZATORICE, COMPETENTE:  

A. Dispozitii tehnice. 

Delegatul Federal.  

22.1. La fiecare turneu de juniori, Secretarul General al FRB va nominaliza un Delegat FRB care va fi 

deprezent la jocuri pe toată durata turneului. Autoritatea lui nu se va extinde mai mult de jocurile 

turneului în cauză. In functie de importanta turneului si disponibilitati, Delegatul FRB poate fi seful 

brigazii de arbitrii, un comisar, un reprezentant al CCLTO, al Departamentului Competitii-Eligibilitate 

sau al Departamentului Tehnic, antrenorul federal sau Secretarul General.  

22.2. Delegatul federal vegheaza asupra respectarii prevederilor regulamentare, conduce Sedinta 

tehnica, si sedintele Comisiei Tehnice, colaboreaza cu reprezentantul CCAB pentru nominalizarea 

arbitrilor, se consulta in cazurile deosebite cu conducerea FRB si presedintele CCLTO.  

Comisia tehnica.  

22.3. O comisie tehnica trebuie să funcționeze în cadrul tuturor turneelor Semifinale si Finale ale CN. 

Aceasta comisie este formată din trei (3) membri si 2 – 3 membri supleanti, anume: 

I. Secretarul General al FRB sau Delegatul Federal in calitate de Presedinte, 

II. un delegat al organizatorilor/echipei organizatoare - membru,  

III. un al treilea membru ales de ei.  

IV. Membrii supleanti vor fi propusi de către Delegatul Federal. Supleantii vor inlocui membrii Comisiei 

Tehnice ale caror echipe sunt implicate in caz.  

22.4. În cazul în care jocurile aceleiasi competitii sunt jucate în orașe diferite, trebuie să existe un 

număr echivalent de comisii tehnice. 

22.5. Comisia Tehnica are urmatoarele atributii in conformitate cu prevederile regulamentelor FIBA:  

a. programarea jocurilor din cadrul turneului in cooperare cu CCLTO 

b. solutionarea infractiuni tehnice si administrative,  

c. solutionarea incidentelor inclusiv cele disciplinare, etc.  

22.6. Comisia Tehnica va decide, prin excepție de la procedurile generale, numai la protestele 

împotriva rezultatul jocului sau sancțiunilor disciplinare care urmează să fie impuse structurii sportive 

(directori, jucători, antrenori, antrenori secunzi, echipa manageri, însoțitori, suporterii echipei 

(spectatori), sau orice persoană care fac parte din structura sportiva sau care acționează în numele 

structurii sportive. In solutionare protestelor se vor respecta prevederile RGOC.  
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22.7. Comisia Tehnica trebuie sa anunţe decizia sa cât mai rapid posibil sau, cel mai târziu întrun 

interval de 12 ore de la terminarea jocului. Ea are puterea de a decide in cadrul turneului, in prima si 

ultima instanta sanctiunile disciplinare. 

22.8. Pentru desfasurarea activitatii Comisiei Tehnice, presedintelui acesteia trebuie sa i se puna la 

dispozitie atat raportul arbitrilor şi al Comisarului jocului în timp de 45 minute după terminarea acestuia, 

cat si inregistrarea video a jocului, daca este cazul, in conformitate cu revederile din prezentul RGOC.  

22.9. La cererea structurii sportive sau a persoanei implicate, Comisia Tehnica trebuie să faciliteze 

exprimarea punctul de vedere al acestora înainte de luarea deciziilor. În acest sens, numele 

reprezentantului oficial al echipei trebuie să fie comunicat înainte de începerea turneului. 

22.10. In cazurile grave unde sanctiunea poate fi extinsa dincolo de turneul in cauza, Comisia Tehnica 

trebuie sa informeze comisiile abilitate care vor analiza si decide. în care se consideră că sancţiunile 

descalificatoare trebuie extinse dincolo de jocul in cauza, delegatul FRB trebuie să informeze comisiile 

competente, care vor analiza si vor decide. 

22.11. Organizatorii turneului trebuie să asigure cele mai bune condiţii de lucru pentru Delegatul FRB: 

 a. un loc optim pentru observarea jocului,  

b. încăpere pentru desfasurarea sedintelor Comisiei Tehnice si audierea persoanelor implicate   

22.12. Deciziile Comisiei Tehnice sunt definitive si executorii si se aplica doar pe perioada desfasurarii 

turneului. La deciziile Comisiei Tehnice nu se poate face apel.  

Judecatorul unic. 

22.13. In cazul turneelor cu participarea a numai 4 echipe sau in cazul Final Four si Final Eight, unde 

nu se poate forma o Comisie Tehnica din reprezentantii structurii sportive participante, Presedintele 

FRB sau Secretarul General va nominaliza un Judecator Unic ce va fi prezent la competitie pe toata 

durata acesteia. 

22.14. In LNB, pe toata durata desfasurarii play-off-ului, pentru tururile cu etape duble, Presedintele 

FRB sau Secretarul General poate nominaliza un Judecator Unic pentru fiecare joc in parte sau pentru 

faza competitionala respectiva. 

22.15. Seful brigazii de arbitrii si comisarul jocului trebuie sa informeze Judecatorul Unic de 

problemele survenite, in 60 de minute de la terminarea jocului. Acesta va solicita inregistrarile video si 

documentele necesare, va analiza, va decide si va da verdictul cu cel putin 12 ore inainte de 

inceperea urmatorului joc.  

22.16. Judecatorul Unic la turneul sau jocul unde este nominalizat, vegheaza asupra respectarii 

prevederilor regulamentelor FRB, va analiza si va decide in toate situatiile de protest inaintate de 

echipe si va decide sanctiunile disciplinare care se impun, conform regulamentelor FRB. 

22.17. Deciziile Judecatorului Unic se aplica doar pe durata turneului sau pentru jocurile duble din 

Play Off si sunt definitive si executorii si la acestea nu se poate face apel, ele neputand fi contestate la 

alta instanta. 

22.18. Pentru cazurile grave unde sanctiunea poate fi extinsa dincolo de turneul sau jocurile duble in 

cauza, Judecatorul Unic trebuie sa informeze comisiile abilitate care vor decide.  
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B. Dispozitii organizatorice  

22.19. Comitetul Local de Organizare. Pentru organizarea competitiilor de baschet (mai ales a 

turneelor) este necesara constituirea unui “Comitet Local de Organizare”, prescurtat numit CLO.  

22.20. Comitetul Local de Organizare are rolul de a asigura organizarea turneului, avand in vedere 

toate aspectele logistice, anume:   

I. Pensiunea completa a echipelor (facilitati locale pentru cazare si masa),   

II. Pensiunea completa a oficialilor FRB si a oficialilor jocului (facilitati locale pentru cazare si 

masa),   

III. Asigurarea facilitatilor pentru jocuri si antrenamente,   

IV. Organizarea transportului local, pentru arbitri si echipe (daca este necesar),   

V. Elaborarea programelor orare de jocuri, antrenamente si transport local,  

VI. Promovarea evenimentului, inclusiv prin TV,   

VII. Organizarea manifestarilor adiacente, etc.  

22.21. Sedinta Tehnica: in cazul turneelor sau al finalei de patru, la toate nivelele CN si CR, de regula, 

cu 1 (una) zi inainte de inceperea competitiei va fi organizata o Ședinta Tehnica. Daca programul 

jocurilor o permite, Ședinta Tehnica se va organiza in dimineata primei zile a competitiei.  

22.22. La Ședinta Tehnica vor participa: 

a. 2 (două) persoane (reprezentantul echipei si un antrenor) din partea fiecarei echipe 

participante, 

b. Delegatul FRB,  

c. Membrii CLO, 

d. Reprezentanti ai oficialilor (arbitri, masa scor, statistica)  

e. Reprezentantul societatii care asigura ordinea,   

f. Reprezentantul Jandarmeriei, 

g. Personal cu responsabilitati organizatorice  

22.23. Sedinta tehnica va fi prezidata de Delegatul FRB.  

22.24. Agenda sedintei tehnice va cuprinde:  

I. Apelul participantilor,  

II. Formarea comisiei tehnice,  

III. Informatii organizatorice referitoare la programul de jocuri si, daca este cazul, legat de 

ceremoniile de deschidere si premiere,   

IV. Principii privind stabilirea culorilor echipamentului,   

V. Informatii tehnice si de regulament general si specific,  
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VI. Diverse.  

22.25. Prezenta delegatilor echipelor participante la Sedinta Tehnica (ST) inaintea unui turneu este 

obligatorie. Daca din motive de forta majora, delegatul echipei nu soseste in localitatea desfasurarii 

turneului in timp util pentru a participa la ST, atunci acesta trebuie sa contacteze Delegatul Federal 

pentru a-i informa privind momentul sosirii. Deasemeni delegatul echipei trebuie sa se informeze 

privind deciziile luate in cadrul ST.  

Pentru absenta de la Sedinta Tehnica, sanctiunile sunt: 200 Euro amenda pentru LNB de seniori si 

200 LEI amenda pentru CN de juniori  

C. Competente.  

22.26. CCLTO este competentă jurisdictional sa: omologheze rezultatele inregistrate in cadrul 

campionatelor nationale; solutioneze contestatiile privind dreptul de joc al membrilor unei echipe in 

conformitate cu RGOC si RSCN, si, sa sancţioneze în primă instanţă, orice nerespectare a conditiilor 

generale de organizare a jocurilor de baschet conform RGOB, RSCN. 

22.27. CCLTO nu va da curs corespondentei primite de la unitatile sportive decat daca:  

a). Sunt semnate olograf,  

b). Sunt prevazute cu stampila structurii sportive detinatoare a CIS din cererea de inscriere  

c). Au numar de expediere conf. registrului de corespondenta al unitatii emitente.  

22.28. Corespondenta poate fi trimisa la CCLTO prin delegat, curier postal sau prin internet. In acest 

din urma caz, actele vor fi scanate si transmise prin mail dupa care originalele trebuie sa ajunga la 

CCLTO prin unul din mijloacele oficiale mentionate mai sus.  

22.29. Comisia Centrală de Disciplină este competentă să sancţioneze în primă instanţă, cazurile de 

abateri de la sportivitate si disciplina conform Regulamentului de Disciplina.  

22.30. Comisia de Apel este instanţa de judecată a FRB care soluţionează toate întâmpinările 

împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă de Comisia de Competitii Legitimari, Transferari si 

Omologari, Comisia Centrala de Disciplina, Colegiul Central al Arbitrilor de Baschet si Comisia 

Centrala de Comisari. Procedura de judecare şi soluţionare a apelurilor este prevazută în 

Regulamentul de Disciplină. 

CAP 23 SANCTIUNI 

Jucători, antrenori, antrenori secunzi și însoțitori, arbitrii, oficiali 

23.1. Jucătorii, antrenorii, şi însotitorii echipei (manager, preparator fizic, director tehnic, doctor, 

maseur, interpret, statistician, etc.) sunt menţionati în ROJB sau orice membru acreditat al delegatiei. 

Fiecare din cei mai sus menţionati trebuie să posede documente oficiale eliberată de FRB.  

23.2. Greselile tehnice ale antrenorilor si jucatorilor vor fi sanctionate financiar astfel:  

a). Antrenori LNB, masculin:   

orice greseala tehnica -  300 euro 

b). Antrenori LNB, feminin:   

orice greseala tehnica -  150 euro   
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c). Antrenori juniori, masculin si feminin:   

orice greseala tehnica -    100 lei;  

d). Greseala tehnica notata cu “B” (la banca),  

la LNB masculin  - 100 euro  

la LNB feminin  - 50 euro 

la CN juniori    - 30 lei  

e). Greseala tehnica jucatori LNB masculin   

orice greseala tehnica -  100 euro;   

f). Greseala tehnica jucatori LNB feminin  

orice greseala tehnica -  50 euro 

g). Greseala tehnica jucatori juniori:   

In cazul in care un jucator junior este sanctionat cu 2 (doua) greseli tehnice intr-un joc, pentru proteste 

sau atitudine nesportiva, indiferent de categoria CN de juniori, el va fi suspendat incepand cu 

urmatorul joc, pentru o perioada de 4 (patru) etape de la toate categoriile de CN la care are dreptul sa 

joace (juniori si seniori). Daca penalizarea specificata mai sus se produce la un joc de seniori, greselile 

tehnice vor fi sanctionata conform prevederilor RSCN respective (contra cost).  

h) Greselile tehnice acordate in L1M vor fi sanctionate financiar astfel: 

Antrenori:  - 250 lei pentru prima greseala tehnica 

- 375 lei pentru a doua greseala tehnica 

- 500 lei pentru a treia greseala tehnica 

- 1 etapa suspendare pentru a patra greseala tehnica, dupa care se reia de la zero. 

Banca Tehnica - 50 lei greseala tehnica acordata la banca. 

Jucatori:  - 50 de lei pentru prima greseala tehnica 

  - 100 de lei pentru a doua greseala tehnica 

    - 150 de lei pentru a treia greseala tehnica 

- 1 etapa de suspendare, sau achitarea a 100 de euro ca sa joace, dupa care se reia de la 

zero. 

23.2.1. Neachitarea cunatumului Greselilor tehnice notate cu B (banca) in LNB si L1 , face ca 

antrenorul principal al echipei sa nu poata lua loc pe banca tehnica pana la achitarea 

cuantumului sanctiunii.  

 

23.3. Dacă un antrenor, jucător sau un reprezentant al structurii sportive, omit să se achite de obligaţia 

participării la conferinţa de presă, ……………………………………..amendă:100 EUR.  
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23.4. Dacă în timpul conferinţei de presă, una dintre persoanele menţionate mai sus face afirmaţii 

denigratoare care dăuneză competiţiei, ………………………………amendă: 500 la 1000 EUR.  

23.5. Dacă una dintre persoanele menţionate mai sus, acţionează de o manieră care prejudiciază 

imaginea FRB, sau cauzează pagube fizice sau materiale echipamentului tehnic, vestiarelor, 

hotelurilor etc. …................................................................................amendă: 500 EURO. In plus, în 

acest caz, cei vinovaţi vor plăti integral toate pagubele şi stricăciunile.  

In toate cazurile de recidivă sancţiunile se vor dubla.  

23.6. Nerespectarea prevederile privind ţinuta decenta pentru antrenori (pantaloni lungi, cămaşa şi 

eventual cravată si/sau sacou, rochie sau pantaloni lungi si tricou cu insemnele structurii sportive) la 

jocurile oficiale pe care le conduc.  

amenda:   100 Euro amenda pentru LNB de seniori  

           100 LEI amenda pentru CN de juniori.  

23.7. În cazul în care două sau mai multe structuri sportive în mod intenționat sunt de acord asupra 

câștigătorului și/sau rezultatului concret al unui joc sau de a intreprinde orice acțiune care sa 

discrediteze jocul si/sau afecteze imaginea FRB, organismul autorizat CCLTO impune sancțiunea 

imediată. Sancțiunile sunt:  

1. o amendă împotriva structurilor sportive implicate de un minim de 5.000 de euro și un maxim de 

25.000 de euro  

2. suspendarea imediată a antrenorilor principali pentru restul sezonului  

3. FRB este autorizat să impună împotriva oricui implicat o suspendare suplimentară de cel mult trei ani 

de la toate competițiile organizate sub controlul său.  

4. O cale de atac împotriva unei astfel de decizii trebuie să fie depusă în termen de 48 de ore de la 

momentul în care decizia se comunică părților implicate și trebuie să fie însoțită de o taxă 

nerambursabilă de 2.000 de euro. 

5. In caz de recidiva, amenda trebuie să fie cel puțin dubla de fiecare dată. 

23.8. Protectia imaginii 

a. In orice activitate baschetbalistica pe teritoriul Romaniei (Ligi Nationale si Campionate 

Nationale, regionale, locale, cupe, competitii amicale, tabere de pregatire, actiuni promotionale, 

concursuri, aparitii in mass media sau internet), folosirea imaginii si siglei FRB si FIBA este permisa 

exclusiv cu acordul FRB. Orice abuz sau incalcare a acestei prevederi atrage dupa sine amendarea 

organizatorului cu suma de: 500 Euro. 

b. Reprezentantii structurii sportive, antrenorii, jucatorii, insotitorii echipelor cu diverse atributii, 

arbitrii, oficialii, comisarii, instructorii pentru arbitrii care exprima in presa sau alte mijloace media 

aprecieri sau declaratii calomioase, jignitoare prin care denigreaza public imaginea jocului de baschet, 

a adversarilor, a altor structurii sportivesi oficialilor acestora, a arbitrilor si altor oficiali, a oficialilor FR 

Baschet sau FIBA Europe, constituie abateri grave de comportament si buna conduita. Locul unde (pe 

teren sau in afara lui) sau momentul in care (inainte, in timpul sau dupa terminarea jocului) se produc 

faptele nu constitue circumstante atenuante. Pentru aceste abateri faptuitorii vor fi sanctionati cu: 

amenda de 500 Euro.                                                                             
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In caz de recidiva cuantumul sanctiunii se dubleaza.  

c). In cazul neachitarii penalitatii, in functie de calitatea detinuta in cadrul echipei sau structurii 

sportive, se vor aplica prevederile specifice, corespunzatoare regulamentelor FRB si FIBA si legislatiei 

in vigoare. In cazul in care cel sanctionat sustine ca nu a facut afirmatiile respective atunci el va fi 

exonerat de sanctiune numai daca va apare o dezmintire in mijloacele media care au publicat 

afirmatiile in cauza.  

d). Comisia de Disciplina va fi sesizata pentru a decide daca se vor aplica si sanctiuni disciplinare 

celor vinovati 

23.9. Comportament nesportiv 

  Orice abatere de la sportivitate si disciplina, acte de intimidare, amenintari, violenta, manifestari 

xenofobe, rasiste, etc, provocate de participantii la competitia sportive (spectatori, jucatori, antrenori, 

insotitori echipa, oficiali masa, arbitrii, comisar, reprezentanti ai cluburilor) vor fi analizate si sanctionate 

de Comisia de Disciplina. 

23.10. Procedura in caz de conflict. 

In cazul greselilor descalificatoare decise in situatii de conflict, se va proceda astfel:  

a). Dupa restaurarea ordinii, seful brigazii de arbitrii, in urma consultarii cu ceilalti arbitrii si cu 

comisarul jocului va decide sanctiunile care vor fi aplicate.  

b). In termen de 60 minute de la incheierea jocului, comisarul jocului va informa FR Baschet 

(Secretar General, Presedinte CCLTO, Presedinte CCC) prin telefon sau SMS, privitor la incident,  

c). In termen de 12 ore Comisarul jocului va trimite prin E-mail un raport detaliat referitor la incident, 

cu prezentarea deciziile luate de seful brigazii de arbitrii, inclusiv daca au fost retinute legitimatii, 

specificand numele respectivilor posesori,  

d). In termen de 24 ore dupa terminarea jocului, toate documentele (foaia de arbitraj, raportul 

Comisarului si/sau sefului brigazii de arbitrii, etc) cat si cele retinute vor fi transmise de Comisarul 

jocului la FR Baschet prin serviciile de curierat rapid, astfel ca, in terman de 48 ore de la terminarea 

jocului ele sa ajunga la sediul FRB,  

e). Comisiile abilitate sa decida in respectiva speta vor fi convocate imediat dupa semnalarea 

incidentului (60 min. de la terminarea jocului) pentru a se reuni la 48 – 72 ore dupa terminarea jocului 

sau imediat ce au fost primite documentele.  

Descalificarea unui jucător, antrenor, antrenor secund sau insotitor  

23.11. Procedura în caz de descalificare.  

a). Un jucǎtor trebuie descalificat din joc, când este sancţionat cu douǎ (2) greşeli tehnice sau 

antisportive in acelasi joc. In acest caz, nu vor mai fi administrate sancţiuni suplimentare pentru 

descalificare.  

b). Un antrenor trebuie sǎ fie descalificat, când:  

I. Este sancţionat cu douǎ (2) greşeli tehnice (“C”), urmare a propriului comportament nesportiv. 
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II. Este sancţionat cu trei (3) greşeli tehnice, fie că toate sunt (“B”) sau una dintre ele (“C”), ca rezultat 

al comportamentului nesportiv al băncii echipei (antrenor secund, înlocuitori, jucători eliminaţi sau 

însoţitorii echipei).  

III. Dacǎ antrenorul este descalificat, acea greşealǎ tehnicǎ trebuie să fie singura greşeală care va fi 

sancţionatǎ şi nu mai trebuie administrate sancţiuni suplimentare pentru descalificare.   

IV. In cazul unei acţiuni flagrant nesportive comise in timpul jocului pe teren sau in afara lui de catre un 

jucǎtor, înlocuitor, jucǎtor eliminat, antrenor principal, antrenor secund sau însoţitor al echipei. Oricare 

dintre persoanele menţionate mai sus, vinovate pentru acte flagrante de agresiune împotriva 

adversarilor sau oficialilor trebuie sǎ fie sanctionate cu greseala descalificatoare, aplicand sanctiunile 

prevazute de ROJB.  

V. In cazul CN de juniori un antrenor este descalificat din joc daca echipa pe care o conduce este 

sanctionata cu 3 sanctiuni de abatere tehnica pentru nerespectarea cerintelor tehnice specifice 

fiecarei CN de juniori. 

• Prima abatere – se atentioneaza antrenorul 

• A doua abatere – “abatere tehnica” la antrenor (se sanctioneaza cu 50 Ron) 

• A treia abatere – “abatere tehnica” la antrenor (se sanctioneaza cu 100 Ron) 

Abaterile tehnice se vor inregistra in foaia de arbitraj in rubrica antrenorului secund (notat A1) si se 

penaliza cu 1 Aruncare Libera si posesia mingii pentru echipa adversade la mijlocul terenului; ele nu 

conteaza pentru descalificarea antrenorului in conformitate cu art 36.2.4 din ROJB.  

c). In plus, oficialii jocului (seful brigazii de arbitrii sau/si comisarul) trebuie sǎ raporteze in termen 

de 24 de ore, incidentul autoritǎţii care organizeazǎ competiţia, precizand in ce consta fapta care a 

determinat descalificarea.  

23.12. Descalificarea directa a unui jucător, antrenor, antrenor secund sau insotitor al unei echipe 

atrage de la sine o (1) etapa de suspendare. In cazul in care descalificarea directa a fost dictata ca 

urmare a unei actiuni flagrant nesportive, atunci sportivul, antrenorul, antrenorul secund sau insotitorul 

in cauza, rămâne în stare de suspendare până când va fi stabilita o sanctiune de catre Comisia de 

Disciplina, intr-o sedinta convocata de urgenta. Starea de suspendare este mentinuta indiferent de anul 

competitional, tipul de concurs sau structura sportiva (echipa) implicata.  

Infractiuni/ Abateri comise de structurile sportive. 

23.13. Dacă o structura sportiva comite o infractiune pentru care poate fi sancţionata, comisarul şi/sau 

seful brigazii de arbitrii trebuie să înainteze către FRB un raport scris în timp de 24 ore 

(douăzecisipatru) de ore de la terminarea jocului.  

a). Dacă o echipă intră pe terenul de joc cu mai mult de15 min (cincisprezece) întârziere, cu 

excepţia cazurilor de forţă majoră, structura sportiva vinovata va fi penalizata cu pierderea jocului 

cu 20 – 0 şi o amendă de: 1000 Euro  

b). Neasigurarea condiţiilor optime echipei vizitatoare pentru înregistrarea video a propriului joc 

dacă această opţiune îi este adusă la cunostinţă, in scris, de către reprezentantul oficial al echipei 

oaspete amenda de: 300 Euro in cazul echipelor de seniori si 300 LEI in cazul echipelor de juniori,  

c). Refuzul de a pune la dispozitia FRB in urma solicitarii scrise a acesteia, de catre echipa 

organizatoare a jocului pe teren propriu a înregistrari video a unui joc, va fi amendată cu: 2000 Euro in 

cazul echipelor de seniori si, 2000 LEI in cazul echipelor de juniori,   
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d). Neasigurarea conditiilor optime premergatoare jocului pentru echipa oaspete (vestiare, acces 

spre sala, spatiu destinat autocarului - mijloc de transport) va fi amendata cu 500 Euro in cazul 

echipelor de seniori si 500 LEI in cazul echipelor de juniori,  

e). Unitatile sportive/echipele organizatoare ale jocurilor sau turneelor, in special in cazul LNB 

(M+F) si Liga 1, dar si in CN de juniori, sunt obligate sa asigure, la cerere, cel putin o pozitie de 

antrenament de 45-60 minute echipei / echipelor vizitatoare. Pozitia se poate asigura cu o zi inaintea 

jocului/ competitiei, la o ora cat mai apropiata de ora disputarii jocului oficial in care sunt implicate 

echipele in ziua urmatoare, sau in dimineata zilei jocului. Asigurarea pozitiei se face contra cost sau 

prin reciprocitate, iar solicitarea trebuie facuta in scris cu minimum 10 zile inainte. In cazul 

nerespectarii acestei prevederi sanctiunea este de 300 Euro in cazul echipelor de seniori si 300 LEI in 

cazul echipelor de juniori  

f). structura sportiva este solidara cu manifestarile nesportive ale membrilor si reprezentantilor  ei, 

chiar daca acestia au calitate de spectatori in momentul comiterii faptelor.  

g. Inducerea in eroare, cu buna stiinta, a FRB prin furnizarea unor informatii si declaratii 

neconforme cu realitatea si/sau a unor documente false se va amenda cu o suma de la 500 Euro la 

2000 Euro.  

Retragere 

23.14. Retragerea din competiţie.  

a. In situatia in care o echipa deja inscrisa intr-o competitie se retrage, inainte de efectuarea tragerii 

la sorti, ea va fi penalizata astfel: 

la seniori, LNB masculin si feminin, ……………….2 500 euro 

la juniori, masculin si feminin, conform RSCN 

b. In situatia in care o echipa se retrage dupa efectuarea tragerii la sorti, dar inainte de inceperea 

competitiei, ea va fi penalizata astfel: 

la seniori, LNB masculin si feminin, ……………….5 000 euro 

la juniori, masculin si feminin, conform RSCN 

c. In situatia in care o echipa se retrage dupa inceperea competitiiei sau este eliminata, ea va fi 

penalizata astfel: 

la seniori, LNB masculin si feminin, ……………….10 000 euro 

la juniori, masculin si feminin, conform RSCN 

Pe langa aceste penalitati se vor aplica si sanctiunile prevazute de RSCN  

d. Toate taxele achitate (înscriere, participare, garantie) nu vor fi rambursate 

e. Retragerea sau neparticiparea la ceremoniile de închidere şi festivităţile de premiere pentru 

decernarea medaliilor/trofeelor pentru câştigarea LNB, Cupa României sau Supercupa Romaniei 

amenda este: in cazul echipelor de seniori cu 5.000 Euro si in cazul echipelor de juniori cu 1000 LEI.  

f. In caz de retragere se vor aplica prevederile RJOB – FIBA, cap. D. 
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g. FRB poate înlocui o echipa cu o alta echipa, tinind cont si de prevederile art 23.23 si 23.24. daca 

sunt aplicabile 

23.15. In cazul in care o echipă, decide să se retragă de pe teren, în cursul disputării unui joc, sau 

refuză să execute dispoziţia arbitrilor de a relua jocul, după ce aceştia au încercat în mod evident să 

schimbe hotărârea acelei echipe acordâdu-i în acest scop o limită de timp de 3 (trei) minute, seful 

brigazii de arbitrii poate decide terminarea jocului. In acest caz, echipa adversă va câştiga jocul cu 

scorul de pe teren, dacă în momentul întreruperii jocului era în avantaj sau, cu 20 – 0, dacă echipa 

care refuză reluarea acestuia conducea pe tabela de scor sau dacă scorul a fost egal. Echipa care 

refuză reluarea jocului nu va primi niciun punct în clasament şi în plus acel structura sportiva va fi 

amendat dupa cum urmeaza:  

In cazul unei echipe din LNB cu amenda de: 500 Euro.   

    In cazul unei echipe de juniori cu amenda de: 500 Lei 

23.16. In caz de recidivă în aceiaşi ediţie de campionat, indiferent de categoria CN, echipa respectivă 

va fi exclusă din campionat si amendata cu: 2.500 Euro in cazul unei echipe din LNB si cu 2500 lei In 

cazul unei echipe din CN Juniori. 

23.17. In situaţia în care o echipă care a întreprins o tentativă de retragere de pe teren în timpul jocului, 

dar este gata să reia jocul în termenul decis de arbitri pentru reluarea lui (3 minute), antrenorul echipei 

va fi penalizat cu o greşeală tehnică de antrenor (C), conform art. 36.1.3 si 36.3.1 din ROJB. In plus 

echipa /structura sportiva va fi amendat dupa cum urmeaza:  

    In cazul unei echipe din LNB cu: 500 Euro. 

    In cazul unei echipe de juniori cu: 1000 LEI. 

23.18. In cazul competiţiilor internaţionale organizate în ţară sau în străinătate, retragerea de pe teren 

a unei echipe (naţionale sau de club) aflată sub jurisdicţia FRB constituie o abatere deosebit de gravă 

şi care atrage sancţionarea structurii sportive sau persoanei care a luat decizia cu: 20.000 Euro.  

23.19. In cazul in care, un structura sportiva inscris la o categorie de CN se retrage din competitie 

inainte de inceperea acesteia, locul ei va fi luat, in ordinea clasamentului, de unul dintre structurile 

sportive clasate pe locuri de retrogradare in editia anterioara a CN. 

23.20. Daca o structura sportiva promovata in urma unui turneu final de calificare organizat pentru CN 

respectiv, se retrage, locul ei va fi ocupat, in ordinea clasamentului turneului de promovare, de 

echipele necalificate la finalul acestuia (locurile 3-4). Daca acestea refuza invitatia de participare, 

atunci numarul de echipe al respectivului CN va fi completat, in ordinea clasamentului final al ultimei 

editii, cu una dintre echipele retrogradate.  

Neprezentare (Forfait) 

23.21. In caz de prima neprezentare 

a. victoria este acordata adversarilor, 

b. scorul va fi douăzeci la zero (20 - 0) 

c. structura sportivacare nu se prezinta va primi zero (0) puncte în clasament,  

d. în plus, structura sportiva va fi amendata cu 2.500 de euro in cazul echipelor de seniori si 250 lei 

in cazul echipelor de juniori 
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23.22. În al doilea caz de neprezentare: 

a. structura sportiva va fi descalificata pentru restul competitiei 

b. structura sportiva va fi descalificata pentru sezonul următor pentru care se califică   

c. taxa de înscriere nu va fi rambursate la structura sportiva,  

d. toate rezultatele jocurilor jucate de structura sportiva sunt anulate  

e. În plus, structura sportiva va fi amendata cu 5.000 Euro in cazul echipelor de seniori si 500 lei in 

cazul echipelor de juniori 

23.23. Pentru seria de două jocuri (acasă și în deplasare) serii totale de puncte, structura sportiva care 

pierde primul sau al doilea joc prin neprezentare va pierde seria prin neprezentare.  

23.24. Pentru seria cel mai bun din trei jocuri, în cazul în care unstructura sportiva pierde un joc prin 

forfait, structura sportiva va pierde seria prin forfeit. 

Sosirea cu intarziere la meci 

23.25. Dacă o echipă intră pe terenul de joc cu pana la cincisprezece (15) minute întârziere (cu 

excepția cazului în care exista circumstanțe în afara controlului său): structura sportiva va fi penalizata 

cu:   

a) amenda de 1.000 euro in cazul LNBM 

b) amenda de 500 euro in cazul LNBF  

c) amenda de 100 lei in cazul CN Juniori  

Infrangere in conditii speciale 

23.26 O echipă va pierde un joc prin infrangere in conditii speciale in cazul în care, în timpul jocului, 

numărul de jucători al acestei echipe pe terenul este mai mică de doi (2).  

23.27. În cazul în care victoria este acordata echipei în avantaj in momentul opririi jocului, atunci scorul 

din momentul in care jocul a fost oprit va rămâne valabil. Echipei in culpa i se acorda 1 punct in 

clasament 

23.28. În cazul în care victoria este acordata echipei în dezavantaj in momentul opririi jocului, scorul va 

fi de 2-0 in favoarea acestei echipe. Echipei in culpa i se acorda 1 punct in clasament 

23.29. Pentru seria de două jocuri (acasă și în deplasare) serii totale de puncte, structura sportiva care 

pierde primul sau al doilea joc prin infrangere in conditii speciale va pierde seria prin infrangere in 

conditii speciale. 

Utilizarea jucătorilor fără licență sau neeligibili 

23.30. Folosirea jucătorilor fără drept de joc. 

a.. Prin jucător fără drept de joc se înţelege cazul folosirii unui jucător care:  

i. nu este legitimat la echipa în cauză, exceptie fac jucatorii care joaca pe baza acordului de 

joc pentru alta categorie,   

ii. nu are vizele (anuală sau medicala) la zi,   
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iii. nu este trecut pe lista cu jucatorii cu drept de joc inregistrata de FRB (pentru inscrierea in 

aceasta lista, un jucator trebuie sa fie legitimat sau in curs de legitimare la echipa in 

cauza),   

iv. nu este trecut pe lista nominala pentru jocul respectiv si implicit pe foaia de arbitraj,   

v. se află în stare de suspendare,   

vi. nu s-au achitat în contul FRB amenzile pentru sancţiunile anterioare acordate jucătorului,   

vii. nu are varsta corespunzatoare esalonului competitional respectiv.  

In conformitate cu ROJB Art. 7.2. antrenorul principal confirmă acordul sau referitor la datele 

inscrise in foaia oficială de joc prin semnarea acesteia si lui îi revine întreaga responsabilitate pentru 

orice infractiune. Din acest motiv, folosirea unui jucator/jucatoare fara drept de joc este considerata 

substituire de persoana si se sanctioneaza conform prevederilor ROJB cu pierderea jocului prin 

neprezentare (20 - 0) fara punct in clasament.  

În plus:  

1). In cazul primei infracţiuni, echipa vinovată va fi penalizata conform art 23.21 litera d.  

2). La a două infracţiune echipa vinovată va fi descalificată pentru jocurile care au mai rămas de 

disputat şi în plus va fi amendată conform art 23.22 litera d.  

3). Pentru falsuri de orice natura in documentele (legitimatii, liste, etc) de joc, antrenorul respectivei 

echipe va fi sanctionat cu suspendare 6 luni din activitatea de antrenor, retragerea licentei de antrenor 

de baschet si amenda de: 5.000 LEI.  

Slaba organizare a jocului, 

23.31. Se considera organizare generală slabă a jocului situatiile in care se constata: 

a). Lipsa forţelor de ordine de la locul de disputare a jocului - organizatorii se sancţionează cu 

amendă: in cazulCN de seniori: de la 500 EUR la 2000 EUR.   

in cazul CN de junior: de la 500 LEI la 2000 LEI.  

b). Orice caz minor de organizare slabă amenda:   

in cazul CN de seniori de la: 100 EUR la 300 EUR.  

in cazul CN de juniori de la: 100 LEI la 300 LEI. 

c). Lipsa a cel putin 2 (doua) persoane cu atributia specifica pentru stersul parchetului la jocurile 

LNB, CR, SCR si la turneele semifinale si finale ale CN de juniori, se sanctioneaza cu amenda:  

in cazul CN de seniori a/ pers. lipsa/joc de: 100 EUR.  

 in cazul CN de juniori a/ pers. lipsa/joc de: 100 LEI.  

d). Facilități / echipamente care nu sunt conforme cu cele specificate în aceste regulamente:  

o amendă de 1.000 de euro la 5.000 de euro la jocurile de seniori  

o amenda de 1.000 de lei la 5.000 de lei la jocurile de juniori 

e). Orice caz grav de slaba organizare a jocului:  
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o amendă de 1.000 de euro la 25.000 de euro la jocurile de seniori 

o amenda de 1.000 de lei la 25.000 de lei la jocurile de juniori  

f). In caz de recidiva sancțiunile trebuie să fie cel puțin dublate de fiecare dată. 

Deficiențe tehnice ale echipamentelor de la masa oficiala  

23.32. Deficienţe la masa oficială şi a echipamentului tehnic.  

a). Constituie deficiente la masa oficiala si a echipamentului tehnic urmatoarele:  

1. Absenţa de la masa oficiala plăcuţelor pentru indicarea greşelilor personale de jucător, inclusiv 

respectarea prevederilor regulamentare privind dimensiunile lor, 

2. Absenţa de la masa oficiala a placutelor pentru indicarea greşelilor de echipă, inclusiv 

respectarea prevederilor regulamentare privind dimensiunile lor,   

3. Absenţa de la masa oficială a cronometrului de rezervă pentru cronometrarea timpul de joc,  

4. Absenţa de la masa oficială a cronometrului de rezervă pentru cronometrarea timpul minutelor 

de odihnă şi intervalelor de joc, sau, nerespectarea prevederilor ROJB - FIBA privind existenţa 

şi modul de amplasare a aparaturii digitale pentru cronometrarea regulii de 24 sec.,   

5. nerespectarea prevederilor ROJB - FIBA privind tabela electronică de scor complet echipată 

în conformitate cu prevederile,   

6. nerespectarea prevederilor ROJB - FIBA privind Anexa pentru Echipamentul Tehnic (AET) 

şi/sau, funcţionarea defectuoasă a echipamentului tehnic,  

O amenda:  in cazul LNB de seniori: 100 Euro.  

in cazul CN de juniori de: 100 LEI.  

b). Absenţa echipamentelor sau a unor părţi/piese importante ale echipamentului necesar desfăşurării 

jocului se sanctioneaza astfel:  

O amenda: in cazul LNB de seniori: 200 Euro la prima infractiune; iar în caz de recidiva cu 

amenda: 300 euro şi interzicerea dreptului de a juca în sala respectivă până la remedierea 

deficientelor 

      O amenda: in cazul CN de juniori de: 200 LEI la prima infractiune; iar în caz de recidiva cu 

amenda: 300 LEI şi interzicerea dreptului de a juca în sala respectivă până la remedierea deficientelor 

c). Lipsa pieselor de rezervă pentru echipamentele tehnice sau acestea nu sunt/nu au fost conforme 

cu prevederile Regulamentelor in LNB de seniori, se sancţionează: 

O amenda: in cazul LNB de seniori: 200 EUR la prima infractiune; iar în caz de recidive cu 

amenda: 300 EUR şi interzicerea dreptului de a juca în sala respectivă până la remedierea 

deficientelor 

Publicitatea contrar reglementărilor 

23.33. Nerespectarea prevederile privind obligatia de a purta ecusonul cu sigla FRB pe partea din fata 

a tricoului de joc se sanctioneaza cu amenda de:    

100 EUR pentru fiecare caz in LNB (M+F),   
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100 LEI pentru echipa, in cazul echipelor din celelalte CN de juniori la turneele semifinale si finale  

23.34. Dacă o structura sportiva utilizează echipament (tricouri de joc, sorturi, tricouri de incalzire sau 

treninguri) care nu respecta prevederile cuprinse in cap. 8 sau in cazul in care publicitatea nu este 

conforma cu articolele corespunzătoare din acest regulament aceasta va fi sanctionata astfel: 

a. Prima abatere: o amendă de 1.000 de euro la 10.000 de euro. 

b. A doua abatere: amenda trebuie să fie cel puțin dublat de fiecare dată. 

c. Pentru orice abatere suplimentară (inclusiv a treia), care apare în timpul competiției curente, 

amenda trebuie să fie cel puțin dublata de fiecare data  

Componența echipelor 

23.35. In cazul in care nu se respecta cerintele referitoare la componenta echipelor specificate in 

Regulamentele Specifice ale LNB, CR, CN juniori si LNB 3x3 si CR 3x3: 

a). la începerea jocului, daca o echipă aliniază mai puţin de 10 (zece) jucători in LNB sau numarul 

minim specificat in RSCN in cazul juniorilor, aceasta va fi sancţionată pentru fiecare jucător lipsă cu 

amendă de 100 EUR (la seniori), respectiv 100 lei (la juniori). Aceeasi sanctiune se aplica si in cazul 

echipelor din LNB 3x3 si CR 3x3, care se prezinta la inceperea jocului cu mai putin de 4 (patru) 

jucători.  

b). In caz de recidiva amenda se dublează de fiecare dată. În toate cazurile amenda se aplică pentru 

fiecare jucător lipsă.  

Folosirea instrumentelor muzicale în timpul jocului 

23.36. Folosirea instrumentelor muzicale în timpul jocului. 

a). Folosirea instrumentelor muzicale şi a clacsoanelor în timpul jocului, este permisă numai pe 

partea opusă a mesei oficiale şi a băncilor echipelor, fara sa impiedice buna desfasurare a jocului. 

Folosirea vuvuzelelor este interzisa. 

b). La toate jocurile CN de juniori (pana la categoria U16 inclusiv) desfasurate in sali cu o 

capacitate de sub 350 locuri: “este interzisa folosirea de catre spectatori a instrumentelor actionate cu 

aer comprimat, a tobelor cu membrane care depasesc diametrul de 30 de cm (toba mare) cat si a 

vuvuzelelor pe intreaga durata a jocului de baschet inclusiv pe durata incalzirii”  

c). Folosirea fluierelor identice cu cele ale arbitrilor este interzisa.  

Pentru nerespectare celor mentionate la literele a, b, c se sanctioneaza structura sportiva organizator 

cu amenda de: 100 EUR.  

d). Folosirea sistemului electronic audio pentru anunţuri publice, în scopul de a transmite muzică 

în timp ce jocul este în plină desfăşurare (mingea este vie) se sanctioneaza cu amenda de: 100 EUR.  

e). Folosirea microfonului pentru încurajarea echipelor sau pentru incitarea lor este interzisă. 

Pentru nerespectarea prevederilor sancţiunile sunt:   

Prima infracţiune, amendă: 100 EUR. 

Pentru următoarele infracţiuni amenda se dublează de fiecare dată.  
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f). Toate cazurile neprevăzute in prezentul regulament, vor fi judecate după gravitatea fiecaruia, 

CCLTO urmand a decide sanctiunile.  

23.37. Este interzisa transmiterea muzicii prin intermediul sistemul de sonorizare al salii atunci când 

mingea este vie pe terenul de joc.  

a) prima abatere: o amendă de 100 de euro  

b) abateri suplimentare: amenda trebuie să fie cel puțin dublat de fiecare dată.  

23.38. Utilizarea unui microfon pentru a încuraja echipele sau incita spectatori este interzisă.  

a) Prima abatere: o amendă de 500 de euro  

b) abateri suplimentare: amenda trebuie să fie cel puțin dublat de fiecare dată. 

Cazurile care nu sunt prevăzute în aceste regulamente 

23.39. Cazurile care nu sunt prevăzute în aceste regulamente vor putea sa fie judecate de catre 

Comisiile jurisdictionale ale FRB. 

23.40. Un apel impotriva sanctiunilor dictate conform prevederilor prezentului RGOC este posibil sa fie 

adresat Comisiei de Apel a FRB. 

Amenzi administrative 

23.41. FRB prin CCLTO poate impune amenzi administrative unei structuri sportive în cazul în care nu 

acționează în conformitate cu acest regulament, cum ar fi:  

A. Documentele incomplete pentru înregistrarea jucătorilor, etc. pentru fiecare jucător: o amendă 

de 500 Lei   

B. Nerespectarea conformarii cu diferite termene, cum ar fi modificări ale orei de joc, modificări 

ale datei de joc, schimbarea locului de, etc. o amendă de la 500 Lei  

C. Netransmiterea rezultatului final, (scorul la sfârșitul fiecărei perioade și orice alte perioade 

suplimentare) în termen de o ora de la sfârșitul jocului sau pentru a confirma scorul final în format 

electronic prin intermediul FRB „Statistici Suite“: o amendă de 500 lei 

D. Utilizarea statisticienilor fără licență FIBA/FRB: o amendă de 500 lei 

E. Utilizarea oficialilor fara licenta FIBA/FRB: o amendă de 500 lei  

F. Netransmiterea statistici complete în termen de cincisprezece (15) minute de la sfârșitul 

jocului (în cazul în care au existat probleme cu trimiterea statistici electonice în timp real, în timpul 

jocului): o amendă de 500 lei  

G. Informații incomplete: o amendă de 500 lei 

H. informaţii incorecte: o amendă de 1.000 lei 

I. Imposibilitatea de a furniza date pentru scoruri live și statistici pentru site-ul oficial al FRB: o 

amendă de 500 lei  

J. In caz de recidiva: sancțiunile vor fi dublate de fiecare dată. 

23.42. Nu va exista nicio cale de atac impotriva amenzilor administrative dictate conform RGOC.  
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23.43. Se considera recidiva savarsirea unei noi abateri in termen de 1 an calendaristic socotit de la 

data pronuntarii sanctiunii anterioare.  

Cap. 24. DISPOZIŢII FINALE  

Alte dispoziţii aplicabile:  

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu alte dispozitii aplicabile:  

Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,   

Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, 

Statutului FRB, 

Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet FIBA 

Regulamentele Specifice ale CN de seniori si juniori si ale LNB 3x3 si CR 3x3 

Regulamentul de Mini Baschet FIBA  

Codul de Etica  

Regulamentului Comisiei de Disciplina, 

Regulamentului de Organizare privind activitatea Arbitrilor,  

Regulamentului de Organizare privind activitatea Comisarilor,  

Alte norme specifice activităţii competiţionale, după caz.  

Documentele referitoare la competitii (foi de joc, regulamente, etc) si cele referitoare la legitimari si 

transferari vor fi arhivate de catre Departamentul Eligibilitate conform legislatiei in vigoare. 

În conţinutul prezentului regulament, referirile la genul masculin sunt valabile şi pentru genul feminin, 

iar referirile la asociaţiile judeţene de baschet (AJB) sunt valabile şi pentru Asociaţia Municipală de 

Baschet Bucureşti (AMMB). Asociaţiile judeţene de baschet şi Asociaţia Municipală de Baschet 

Bucureşti îşi vor elabora propriile regulamente privind organizarea activităţii de baschet la nivel 

judeţean în conformitate cu prezentul regulament. În caz de conflict între dispoziţiile acestui 

regulament şi regulamentele AJB/AMBB, regulamentul FRB prevalează.  

Cap. 25. Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul Director al FRB 

Regulamentul va fi publicat pe site-ul FR Baschet. 

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, orice alte dispoziţii contrare în materie se 

abrogă.  

NOTA 

1. Toate sumele se plătesc în corespondent lei RON la data efectuării plaţii.  

2. Plătile se vor efectua în contul FRB iar OP se va transmite în copie la FRB în termen de 24 de ore 

de la efectuarea plătii. În cazul plăţii în numerar FRB va emite chitanţa corespunzătoare  
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3. Prezentul Regulament General contine reglementările pe baza cărora vor fi realizate RSCN, în care 

unele prevederi, în special cele referitoare la condiţiile minimale care trebuiesc îndeplinite în ceea ce 

priveşte sălile, echipamentul tehnic si cuantumul sanctiunilor, pot contine diferentieri.  

4. Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita a prevederilor 

prezentului regulament.  

5. Pentru toate cazurile nespecificate în prezentul Regulament, Consiliul Director sau Preşedintele 

FRB va decide în baza propunerilor Comisiilor şi Colegiilor de specialitate ale FRB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federatia Romana de Baschet 

 Regulamentul General de Organizare al Competitiilor de Baschet  98 

 

 

 

 

Anexa 1.  

CUANTUM TAXE 2019-2020   

Aprobat in Consiliul Director din 23.09.2019 

Taxa afiliere……………………………………………………………………………1.000 lei  

Cotizatie anuala membru afiliat ………………………………………………………100 lei  

Taxa schimbare denumire................……………………………………………… 1.000 lei 

Taxa omologare sala     LNB...................……………………………………….1.500 lei 

  Juniori……………………………………………………..150 lei 

Taxa legitimatie senior.............................…………………………………………….50 lei 

Taxa duplicat legitimatie senior..........………………………………………….……100 lei 

Taxa legitimatie junior..........................………………………………………….…... 20 lei 

Taxa duplicat legitimatie junior..............………………………………………….…...20 lei 

Taxa legitimatie oficial:  Seniori.......………………………………………….…….. 150 lei                     

Juniori…………………………………………………….………………………………..50 lei 

Taxa legitimatie insotitor (oficial) strain + viza anuala LNB masculin*...... c/v 2.000 EUR  

Taxa legitimatie insotitor (oficial) strain + viza anuala LNB feminin*..…… c/v 1.000 EUR 

* taxa se dubleaza pentru fiecare insotitor (oficial) strain in plus al echipei (vezi exemplul de la art 7.7 

din RGOC) 

Taxa viza anuala senior.......................…………………………………………..........50 lei  

Taxa viza anuala junior...……………………………………………………………….10 lei  

Taxa viza anuala antrenor roman......………………………………………………….50 lei  

Taxa viza anuala oficial...........................………………………………………………50 lei  

Taxa transfer junior..........................................……………………………………….20 lei  

Taxa de formare juniori……………………………………conform RS LNBM, LNBF si L1 

Taxa transfer jucator roman: Liga Nationala de Baschet, M+F.................………...550 lei 

                          Liga 1……………………………………………………330 lei  

Taxa jucator strain, masculin.................................…………………………. c/v 1.500 EUR  

Taxa jucator strain, feminin........................................…………………………c/v 750 EUR  

Taxa licenta antrenor strain + viza anuala LNB masculin....………………. c/v 2.000 EUR  

Taxa licenta antrenor strain + viza anuala LNB feminin/Liga1...…………. c/v 1.000 EUR 

Taxa modificare lista L18 si L20………………………………100 lei seniori si 50 lei juniori  

Taxa curs perfectionare antrenori seniori..............……………….....………………300 lei  

Taxa curs perfectionare antrenori juniori..........…………………………………......100 lei   

Taxa inscriere:  Liga Nationala de Baschet si Cupa Romaniei Masculin…c/v 10.000 EUR        

Liga Nationala de Baschet si Cupa Romaniei Feminin……………………….c/v  500 EUR 

    Liga 1 ……………………………………………………...…… c/v 100 EUR 

               Campionat National: U20, U18, U16, U15, U14, U13, U12 (M+F)...30 lei  

Taxa organizare FINAL 4 Cupa Romaniei - cu incepere de la... ……………… 10.000 lei  

Taxa viza anuala comisari...........................................................…………………..100 lei  

Taxa viza anuala arbitri:  LNB..............................………………………………....150 lei 

                         CN Juniori.....................................................................50 lei  

Taxa exceptare participare curs, antrenori romani:   LNB.......................... c/v 1.000 EUR   

Juniori/Liga 1...............c/v 300 EUR  
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Taxa exceptare participare curs, antrenori straini:    LNB...........................c/v 1.500 EUR 

Juniori/Liga 1...............c/v 300 EUR 

Taxa exceptare categorie antrenor - pentru fiecare categorie……………....c/v 1000 EUR 

Taxa de contestatie/protest / memoriu...........………………………………… c/v 200 EUR  

Taxa apel.......................................................................………………………c/v 300 EUR  

Taxa reprogramare jocuri, in afara prevederilor regulamentare: Seniori........ c/v 500 EUR   

                                                                                                     

Juniori ……...c/v 50 EUR  

Taxa licente antrenori………………………… …………………………………………50 lei 

Taxa duplicat licenta antrenor tip FRB (A, B, C, AA)………………………………..100 lei 

Taxa curs perfectionare arbitri:  LNB................................……………....................150 lei   

CN Juniori.............………......................................50 lei  

Taxa solutionare reziliere contract…………………………………………………...100 EUR 

Taxa participare 

Taxa participare LNB Masculin (include si taxa de inscriere LNB si CR)…..conform HCD  

Taxa participare LNB Feminin (include si taxa de inscriere in LNB si CR)...conform HCD  

Taxa participare “Turneu de Baraj” pentru promovare, teren neutru………valoarea cheltuielilor de 

organizare se va imparti la numarul echipelor participante. 

Taxa ANAD (contravaloarea facturii)....................................……………………...300 EUR  

Competitii 3x3: 

Taxa inscriere LNB 3x3, M si F……………………………………………………….100 lei 

Taxa inscriere CR 3x3, M si F…………………………………………………………100 lei 

Taxa legitimare senior……………………………………………………..……………..50 lei 

Taxa legitimare junior…………………………………………………………………….20 lei 

Taxa viza anuala jucator senior…………………………………………………………50 lei 

Taxa viza anuala jucator junior………………………………………………………….10 lei 

Taxa transfer jucator senior…………………………………………………………….100 lei 

Taxa transfer jucator junior……………………………………………………………...20 lei 

Taxa contestatie 3x3…………………………………………………………….c/v 200 USD  

Taxa participare turnee 3x3, pe teren neutru……………valoarea cheltuielilor de organizare se va 

imparti la numarul echipelor participante. 
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Anexa nr. 2  

STANDARDELE DE SIGURANTA PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR IN SALILE IN CARE 

SE DESFASURA JOCURI DE BASCHET (SSPA) 

Toate structura sportivaurile organizatoare ale jocurilor de baschet impreuna cu propietarii si 

administratorii salilor trebuie sa actioneze imediat pentru indeplinirea masurilor de protectie prevazute 

de prezentul document (SSPA) pentru a preintampina orice posibilitate de accidentare a participantilor 

la joc.  

Daca aceste cerinte nu se realizeaza, atunci in sala respectiva nu se vor desfasura jocuri de 

baschet incepand cu data de 15 ianuarie 2016.  

seful brigazii de arbitrii sau comisarul jocului va verifica daca prevederile SSPA sunt indeplinite si 

in caz contrar nu va aproba desfasurarea jocului, echipa gazda pierzand jocul prin forfait, 20-0 fara 

punct in clasament.  

Incepand cu data de 15 ianuarie 2016 au intrat in vigoare i “Conditiile minimale pe care trebuie sa 

le indeplineasca salile in functie de esalonul competitional pentru care se desfasoara jocurile de 

baschet”, diferentiat pentru jocurile din etape, turneu sau turneu final (CMSJB).  

SSPA si CMSJB au fost aprobate de Biroul Federal al FRB, din data de 17 decembrie 2015, si pe 

baza acestora se va face reomologarea salilor in care se joaca baschet.  

Prevederile SSPA vizeaza toate competitiile de baschet de nivel national dar si local (judetean, 

municipal), oficiale sau amicale, jucate 5x5, 3x3 sau in orice alta forma competitionala. 

PANOURILE: 

✓ Sa aiba suficient balast pentru a nu bascula;  

✓ Stalpii panoului sa fie capitonati cu burete si material sintetic suficient de gros pentru a preveni 

accidentarile;  

✓ Sa se verifice inainte de incalzire daca sistemul de siguranta al panoului este activat ( cuiul de 

siguranta al panoului ridicat este pus, daca carligul de ancorare al panoului de podea este 

prins, etc.);  

✓ Daca distanta dintre linia de fund a terenului si perete este mai mica de 2,5 m atunci peretele 

va avea panouri de protectie capitonate cu burete si material sintetic, pe toata latimea 

terenului si cu inaltimea de 1,80 m (se pot pune si saltele dar sa fie bine fixate pe perete);  

✓ Instalatia de 24 de secunde sa fie bine prinsa deasupra panoului;  

TERENUL: 

✓  - Sa nu existe obiecte sau obstacole pe suprafata de joc (cal, capra, lada, porti de handball 

etc);  
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✓ - Daca masa oficiala este partial in teren, sau se afla in spatiul de protectie, marginile blatului 

acesteia si picioarele vor fi capitonate cu burete si material sintetic suficient de gros pentru a 

preveni accidentarile;  

✓ - Bancile echipelor si spectatorilor sa fie in afara suprafetei de joc (in caz contrar se vor 

autoriza numai jocurile U10 si U12);  

✓ - Suprafata de joc sa nu aiba denivelari, gropi, sa nu aiba cuie iesite si in caz de ploaie sa nu 

se ude si sa devina alunecoasa;  

✓ - Robinetii de la calorifere sa fie capitonati si daca este cazul si caloriferul va avea protectie;  

✓ - Sa se capitoneze cu burete si material sintetic toate obiectele aflate in imediata apropiere a 

suprafetei de joc sau a spatiului de protectie si care pot reprezenta un real pericol in timpul 

jocului (stalpi de volei, porti de handball, scari, sisteme de ancorare etc.); 

✓  - Gaurile de la stalpii de volei sau tenis sa aiba capacele puse;  

✓ - Grilajul de protectie al becurilor sau neoanelor sa fie bine fixat in tavan;  

✓ - Tabela de scor sa fie fixata bine si asigurata;  

✓ - Toate cablurile care deservesc alimentarea electrica si functionarea instalatiilor tehnice sa fie 

bine fixate si izolate;  

VESTIARELE SI CAILE DE ACCES:  

✓ Vestiarele sa fie curate, functionale, sa nu existe banci, scaune si mese rupte sau alte obiecte 

care pot provoca accidentari;  

✓ Comutatoarele si prizele sa fie functionale si bine izolate;  

✓ Instalatiile sanitare , chiuvete, vase de wc, sa fie functionale si sa nu prezinte defecte sau 

sparturi care pot provoca raniri;  

✓ Sa nu fie cioburi pe jos sau oglinzi si geamuri sparte/crapate care pot cadea pe jucatori;  

✓ Usile de la intrarea in sala sa fie libere de orice obstacol;  

ASIGURAREA ORDINII:  

Asigurarea ordiniipe durata desfasurarii meciului/competitiei si preintampinarea oricaror 

incidente in timpul acestoraeste integral responsabilitatea structurii sportive organizator. 

In vederea indeplinirii acestor conditii, structura sportiva organizator va apela la orice mijloc 

eficient pentru pastrarea ordinii si evitarea oricaror incidente, respectiv politie locala, firma de paza, 

politie, jandarmi, paznicul scolii etc. 
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Anexa nr. 3 

CONDITIILE MINIMALE ALE SALILOR PENTRU BASCHET, (functie de esalonul competitional),  

BABYBASCHET SI MINIBASCHET: U10 si U12:  

a) Etape – sali cu dimensiunile terenului de minimum 24x13m, suprafata de joc sintetica, fara spatiu 

de protectie in jurul terenului, cu bancile spectatorilor la limita liniilor laterale, cu masa oficiala partial in 

teren, fara alte obiecte pe suprafata de joc (lada, capra, saltele, porti de handball etc), daca se iau 

toate masurile de protectie prevazute in SSPA cu aplicabilitate la conditiile concrete ale salii;  

b) Turneu – sali cu dimensiunile terenului de minimum 26x14, suprafata de joc sintetica, cu spatiu de 

protectie de cel putin 2m in jurul terenului, daca indeplinesc standardele de siguranta SSPA;  

c) Turneu Final – sali cu dimensiunile terenului de 28x15, suprafata de joc sintetica, cu spatiu de 

protectie de cel putin 2 m, cu facilitatile tehnice cerute de regulamentele FRB, si cu 150 de locuri 

pentru spectatori, daca indeplinesc si standardele de siguranta SSPA:  

JUNIORI: U12, U13 si U14:  

a) Etape – sali cu dimensiunile terenului de minimum 26x14, suprafata de joc sintetica, avand in jurul 

terenului minim 1m spatiu de protectie, fara niciun obiect pe suprafata de joc, cu facilitatile tehnice 

cerute de regulamentele FRB, daca se iau toate masurile de protectie prevazute de SSPA cu 

aplicabilitate la conditiile concrete ale salii;  

b) Turneu – sali cu dimensiunile terenului de 28x15, suprafata de joc sintetica, cu spatiu de protectie 

de cel putin 2m in jurul terenului si cu facilitatile tehnice cerute de regulamentele FRB, indeplinind 

standardele de siguranta SSPA;  

c) Turneu Final – Sali cu dimensiunile terenului de 28x15 m, suprafata de joc parchet lemn sau 

suprafata sintetica elastica, cu spatiu de protectie de cel putin 2 m, cu facilitatile tehnice cerute de 

regulamentele FRB si cu 250 de locuri pentru spectatori (cel putin “Nastase A”) daca indeplinesc 

standardele de siguranta SSPA;  

JUNIORI: U15, U16, U18 si U20: 

a) Etape – sali cu dimensiunile terenului de 28x15m, suprafata de joc sintetica, avand un spatiu de 

protectie in jurul terenului de minimum 2 m (la U15 si U16 se accepta si minimum 1,4 m), cu facilitatile 

tehnice prevazute de regulamentele FRB, daca se iau toate masurile de protectie prevazute in SSPA 

cu aplicabilitate la conditiile concrete ale salii.  

b) Turneu – sali cu dimensiunile terenului de 28x15 m, suprafata de joc parchet lemn (suprafata 

sintetica prin derogare), avand spatiu de protectie de minimum 2 m, si cu facilitatile tehnice cerute de 

regulamentele FRB, indeplinind standardele de siguranta SSPA;  



Federatia Romana de Baschet 

 Regulamentul General de Organizare al Competitiilor de Baschet  103 

 

c) Turneu Final – sala polivalenta, cu dimensiunile terenului de 28x15, suprafata de joc parchet lemn, 

cu 500 de locuri pentru spectatori si cu facilitatile tehnice cerute de ROJB si regulamentele FRB, 

indeplinind standardele de siguranta SSPA;  

SENIORI/SENIOARE: LNB si CR: 

a) Etape – sala polivalenta cu dimensiunile terenului de 28x15 m, suprafata de joc parchet lemn, cu 

minimum 250 de locuri pentru spectatori si cu facilitatile tehnice cerute de ROJB si regulamentele FRB, 

indeplinind standardele de siguranta SSPA;  

b) Turneu - sala polivalenta cu dimensiunile terenului de 28x15 m, suprafata de joc parchet lemn, cu 

minimum 400 de locuri pentru spectatori si cu facilitatile tehnice cerute de ROJB si regulamentele FRB, 

indeplinind standardele de siguranta SSPA;  

c) Turneu Final CR - sala polivalenta cu dimensiunile terenului de 28x15 m, suprafata de joc parchet 

lemn, cu minimum 600 de locuri pentru spectatori si cu facilitatile tehnice cerute de ROJB si 

regulamentele FRB, indeplinind standardele de siguranta SSPA;  

FRB este organizata si functioneaza ca unica structura sportiva de interes national in Romania, in 

baza statutului elaborat in concordanta cu prevederile Legii Educatiei Fizice si a Sportului nr. 69/2000, 

cu dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare a acestei legi, cu reglementarile din OG nr. 

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si in conformitate cu statutul si regulamentul FIBA. FR de 

Baschet este constituita, in conditiile legii, din structura sportivaurile si asociatiile judetene de baschet 

si a municipiului Bucuresti, care-i recunosc regulamentele si statutul adoptat de Adunarea Generala.  

Membrii afiliati la FRB, structura sportivauri, asociatii, si fiecare persoana implicata in organizarea 

si/sau participarea in competitiile FRB (jucatori, antrenori, arbitri, comisari, oficiali, insotitori si 

reprezentanti ai echipelor s.a.) au obligatia sa recunoasca FRB, sa respecte Statutul si regulamentele 

acesteia si activitatile adiacente (sociale si comunitare) stabilite de BF.  

Pe intreg cuprinsul Regulamentului General de Organizare a Competiţiilor (RGOC), toate referirile 

făcute la jucător, antrenor, arbitru, comisar, etc. sunt valabile atât în competiţiile masculine cât şi cele 

feminine.  


