REGULAMENT SPECIFIC
LIGA NATIONALA DE BASCHET MASCULIN, 2020 – 2021
I. ADMINISTRATIV
1. Liga Nationala de Baschet Masculin (LNBM), editia 2020-2021, este un Campionat National pentru structuri
sportive cu echipe masculine de seniori, organizat de FRB, in acord cu prevederile legale. Organizarea acestei
competitii se va face si in conformitate cu normele Ordinului comun MTS si MS, 1219/1634/2020, precum si cu
prevederile Protocolului medical FRB referitor la competitiile de Baschet in salile de sport si anexa acestuia,
referitoare la Protocolul special de meci.
2. FRB va acorda la finalul sezonului titlul de campion national si trofeul LNBM castigatorului competitiei numai in
cazul in care se termina faza finala din play-off-ul competitiei, conform deciziei Consiliului Director din data de
08.03.2021.
3. Comunicarea și corespondența dintre FRB și structurile sportive participante în LNBM referitoare la această
competiție se vor purta în limba româna
II. DREPTUL DE PARTICIPARE IN LNBM 2020-2021
4. Au dreptul de a participa in LNBM, 2020-2021, structurile sportive care au participat in LNBM 2019-2020.
5. O structura sportiva poate sa inscrie o singura echipa in LNBM, editia 2020-2021.
III. TAXE SI INREGISTRAREA IN COMPETITIE
A. Taxa de inscriere
6. Taxa de inscriere in LNBM si CRM, sezonul 2020-2021, este de 5.000 de euro, platita in doua transe, astfel:
- Transa 1, in valoare de 2.500 euro, se achita pana in 10 octombrie 2020;
- Transa 2, in valoare de 2.500 euro, se achita pana in 20 martie 2021;
7. Inscrierile pentru competitie nu vor fi acceptate decat daca sunt insotite de toate documentele prevazute in
articolele 5.1 - 5.5 din RGOCB, completate si semnate corespunzator.
B. Taxa de participare la turneele din LNBM:
8. Structurile sportive participante in LNBM, 2020-2021, vor plati o taxa de participare pentru turnee, care acopera
toate costurile de organizare, inclusiv baremurile pentru arbitri/comisari/oficiali masa. Taxa de participare va fi
clalculata de organizator si va fi validata de FRB. Echipele participante la turneu vor plati taxa de participare direct
in contul clubului organizator.
9. Taxa de participare la turneu se va achita pana cu 5 zile inainte de inceperea turneului, in baza facturii fiscale
emise de clubul organizator catre fiecare echipa participanta.
9.1 Organizatorul, va achita toate serviciile prevazute la punctul 4.1, litera c, din „Caietul de Sarcini”, pe baza
facturilor emise de furnizori.
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9.2 Organizatorul va incheia contracte cu arbitrii/comisarii si oficalii masa (tip CAS, PFA, SRL) si va achita
baremurile si cheltuielile de deplasare, inclusiv testele COVID, in baza facturilor prezentate de oficiali;
Atribuirea organizarii turneelor din cadrul LNBM va fi facuta de Comisia de atribuire a dreptului de organizare a
turneelor din LNBM, desemnata de presedintele FRB.
9.3 In situatia diminuarii numarului de jocuri sau a zilelor de competitie, clubul organizator va achita costurile
organizarii, inclusiv testele COVID pentru arbitrii/comisarii care nu mai participa la competitie, apoi suma ramasa
o va returna echipelor participante;
9.4 In situatia prelungirii, din diferite motive a sejurului oficialilor , aparitiei unor costuri neprevazute sau a unor
erori materiale in calculul taxei de participare initiale, cluburile participante vor suporta in mod egal costurile
suplimentare, la propunerea clubului organizator si cu aprobarea FRB;
10. In situatia in care niciun club nu doreste organizarea unui turneu, acesta va fi organizat de FRB, la Bucuresti
sau in alta localitate, echipele achitand o taxa dubla de participare la turneu

IV. CALENDARUL COMPETITIONAL
Faza 1 - Sezonul regulat 10.12.2020 – 12.05.2021
11.1 Echipele participante vor forma o serie unica de 14 echipe, fiecare echipa va avea un numar de 26 de jocuri,
tur -retur. Programul competitional a fost satbilit in functie de pozitia din clasamentul inghetat al LNBM 2019-2020.
11.2 Turul se va desfasura sub forma a 7 turnee de 3 si 2 etape; echipele vor fi impartite in 4 grupe de cate 4
echipe, jocurile disputandu-se in localitati diferite. La fiecare turneu componenta grupei se modifica pentru a se
asigura disputarea tuturor jocurilor din cadrul turului campionatului.
Programul turului LNBM 2020-2021
Turneul 1 – 10-13.12.2020
Turneul 2 – 22-23.12.2020
Turneul 3 – 28-29.12.2020
Turneul 4 – 09-10.01.2021
Turneul 5 – 16-17.01.2021
Turneul 6 – 23-24.01.2021
Turneul 7 – 06-07.02.2021
11.3 Returul se va juca pe acelasi sistem sau cu etape saptamanale, daca evolutia pandemiei o va permite;
Returul va fi programat sa se desfasoare in periaoda 27.02. - 12.05.2021, dupa o eventuala bula tampon
organizata de FRB pentru jocurile restante din tur.
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11.4 In toate fazele competitiei, sistemul de desfasurare va fi adaptat de catre FRB la evolutia situatiei
epidemiologice cauzata de pandemia SARS -CoV2.
Faza 2 - Play-off, 15.05.2021 - 20.06.2021
12. 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.
12.2 Faza play-off, se va desfaşura sub formă de jocuri eliminatorii, în perioada: 15.05.2021 - 20.06.2021
jocurile duble jucandu-se cu o zi de pauza intre ele
12.3 Sferturi de finala: 2 jocuri din 3, (loc 1 vs loc 8, loc 2 vs loc 7, loc 3 vs loc 6, loc 4 vs loc 5),
12.4 Semifinale: 3 jocuri din 5
12.5 Finale: se joaca dupa cum urmeaza:
a). Locurile 1-2 se joaca dupa sistemul 3 din 5
b). Locurile 3-4 se joaca dupa sistemul 2 din 3
c). Locurile 5-8 se joaca dupa sistemul 2 din 3
12.6 Grupa 9-14 vor juca trei tururi de jocuri de clasament pentru stabilirea pozitiilor in clasamentul LNBM.
12.7 Daca o echipa sau mai multe, din cauza infectarilor cu COVID, nu pot participa la jocurile din turneele
LNBM, se va proceda astfel:
turneul programat se joaca cu echipele valide (minim doua echipe);
- daca va fi necesar, la sfarsitul turului/returului se va programa o bula tampon in care vor veni toate echipele si
vor juca restantele, in ordinea etapelor, daca va fi posibil;
- pentru restantele care nu pot fi jucate se va acorda forfait tehnic;
- pentru toate cazurile neprevazute, Consiliul Director va analiza si va decide.
13. La finalul competitiei se va decerna titlul de campion al LNBM, editia 2020-2021, numai in cazul in care se
termina faza finala din play-off, conform deciziei Consiliului Director din data de 08.03.2021.
13.1 In orice alta situatie, in care prin modificari legislative se blocheaza desfasurarea competitiilor sportive din
motive de pandemiei Covid-19, se va acorda un termen de 15 zile pentru evaluarea situatiei, dupa care se va tine
o sedinta consultativa cu reprezentantii cluburilor din LNBM, urmand ca propunerile acestora sa fie supuse
aprobarii Consiliului Director. Acesta va decide daca se prelungeste perioada cu alte 15 zile sau se va inchide
competitia, cu realizarea clasamentului, dupa cum urmeaza:
13.1.1 Daca inchiderea competitiei survine in timpul desfasurarii returului LNBM, atunci se va face clasamentul,
nu se va acorda titlul de campion si nu se vor decerna medalii. Jocurile restante nu se vor mai putea juca.
13.1.2 Daca inchiderea competitiei survine in timpul desfasurarii play-off-ului/play-out-ului, atunci clasamentul de
la finalul returului LNBM ramane valabil, nu se va acorda titlul de campion si nu se vor decerna medalii.
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13.2 In situatii de carantina regionala (interzicerea competitiilor sportive numai in anumite orase sau judete), LNBM
va continua acolo unde sunt premise competitiile, urmand ca jocurile echipelor din zona carantinata sa se joace
in bula restantelor, daca va fi posibil, pina la data de 13.05.2021 (inainte de inceperea play-off-ului), conform
deciziei Consiliului Director.
13.3 In cazul in care unele restante nu se pot juca pana la data de 13.05.2021, se va acorda forfait tehnic sau
dublu forfait tehnic. Situatia va fi analizata de CCCLTO, care va decide de la caz la caz, urmand ca respectiva
decizie sa fie ratificata de Consiliul Director.
13.3 In cazul in care unele restante nu se pot juca pana la data de 13.05.2021, se va acorda forfait tehnic sau
dublu forfait tehnic. Situatia va fi analizata de CCCLTO, care va decide de la caz la caz, urmand ca respectiva
decizie sa fie ratificata de Consiliul Director.
13.4 Conform hotararii Consiliului Director din data de 09.07.2020 si a adresei nr. 1434/12.10.2020 comunicate
cluburilor, echipele de pe ultimele doua locuri din LNBM editia 2020-2021 vor juca la inceputul sezonului 20212022 un baraj cu echipele de pe primele doua locuri din L1BM editia 2020-2021, pentru a stabili echipele care vor
intra in LNBM in sezonul urmator (jocurile se vor desfasura conform regulilor LNBM sezon 2021-2022).
V. ECHIPE PARTICIPANTE
14. Echipa participanta va fi inscrisa in LNBM sub denumirea clubului care detine locul in LNBM si va putea
adauga alte nume in concordanta cu asocierea cu eventuali parteneri.
15. Echipele pot folosi numai jucători care au legitimatii tip FRB cu viza anuala si aviz medical valabil aplicate in
legitimatie, inscrisi pe lista jucatorilor cu drept de joc inregistrati la FRB, maxim 18 jucatori (L18).
Echipele pot participa la meciurile din LNBM numai cu respectarea conditiilor si normelor prevazute in
Ordinul comun MTS si MS 1219/1634/2020, a Protocolul medical FRB si a Protocolului special pentru meci
de bashet la turnee.
Fiecare structura sportiva cu echipa inscrisa in LNBM are obligatia de a participa cu 2 echipe de juniori inscrise in
Campionatul National U13 - U18, editia 2020-2021.
Echipele de juniori pot fi proprii sau in colaborare. In caz de colaborare, Contractul de colaborare va fi incheiat in
conformitate cu prevederile de la cap. 2, litera D Colaborarea, din RGOC, si va fi inregistrat oligatoriu, in termen
de 15 zile calendaristice, la departamentul Competitii- Eligibilitate- al FRB.
Structurile sportive care au contracte de colaborare incheiate pe cel putin 3 ani, inregistrate la FRB in termen de
15 zile de la incheiere, vor beneficia de neplata taxei de formare a jucatorilor care provin din aceasta colaborare.

Daca nu participa in Campionatul National de juniori sau se va rupe colaborarea in timpul competitiei, clubul
de seniori va fi sanctionat cu penalitate in cuantum de 10.000 de Euro. In cazul in care culpa apartine clubului
de juniori, clubul de seniori se va adresa instantei civile.
Taxa de formare juniori se achita (platita in fiecare an cluburilor formatoare, prin FRB, pentru fiecare jucator nascut
2000 sau mai tanar, pana la varsta de 25 de ani) in conformitate cu art 17.22.4 din RGOC.
Jucatorul tanar primeste drept de joc numai dupa achitarea taxei de formare.
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Retragerea din competitie:
16.1 Retragere inainte de inceperea LNBM - se sanctioneaza cu amenda 2500 euro + se pierde taxa de inscriere
+ taxa de participare la turneu. Daca retragerea este fortata din motive COVID-19, nu se va aplica decat retinerea
taxei de participare la turneul LNBM.
16.2 Retragere in timpul competitiei - se sanctioneaza cu amenda 5000 euro + se pierde taxa de inscriere si suma
aferenta drepturilor TV. Daca retragerea este fortata din motive COVID-19, se va analiza in Consiliul Director.
VI. ANTRENORI
17. Echipele participante in LNBM, editia 2020-2021, vor fi conduse intotdeauna de catre antrenori calificati cu
specializare baschet, cu carnete de antrenor, categoria senior sau maestru, posesor al licentei FRB tip “AA”,
valabile pe anul competitional respectiv si care sunt inscrisi in “Lista jucatorilor si insotitorilor inregistrata de FRB”
(L18).
18. Antrenorii principali romani trebuie sa posede o categorie de clasificare corespunzatoare competitiei la care
antreneaza si licenta FRB tip „AA”. Nivelul profesional al antrenorilor principali romani pentru LNBM: trebuie sa
detina un carnet de antrenor, categoria senior sau maestru. Taxa de exceptare categorie pentru antrenorii
principali romani – 1.000 de euro pe sezon.
19. Antrenorii secunzi (asistenti) trebuie sa posede o categorie de clasificare corespunzatoare competitiei la care
antreneaza si licenta FRB tip „AAs” sau Licenta FRB tip „A”.
20. Antrenorii de alta nationalitate decat romana trebuie sa posede calificare de antrenor de baschet, atestata prin
carnetul de antrenor sau legitimatie din tara de origine, sa demonstreze ca in ultimii 5 ani a fost antrenor macar in
3 ani in prima liga din tara sa sau in alta tara si sa achite taxa licenta antrenor strain + viza anuala LNBM.
21. In colectivul tehnic al unei echipe de baschet vor fi minim 2 antrenori (antrenor principal si antrenor secund)
sau maxim 4 antrenori (antrenor principal, 2 antrenori secunzi, 1 director tehnic) dintre care, cel mult unul poate fi
strain. Daca o echipa nu are la meci cel putin 2 antrenori, la prima abatere va primi avertisment iar la urmatoarele
abateri va fi penalizata cu cate 300 euro/joc.
22. Directorul tehnic trebuie sa detina carnet de antrenor.
23. Antrenorii, la jocurile oficiale, trebuie sa aiba o tinuta decenta fiind imbracati dupa cum urmeaza: pantaloni
lungi din stofa, inclusiv cei de tip blue jeans, pantofi, camasa sau tricou cu sigla structurii sportive, eventual cravata
si sacou.
24.1 Prezentarea in trening sau in alte tinute inadecvate a antrenorilor este interzisa si va fi sanctionata cu cate
300 de euro/joc.
24.2 Antrenorul aflat în stare de suspendare disciplinara nu are dreptul de a lua legatura directa sau indirecta prin
intermediari, cu echipa in interiorul cladirii in care urmeaza sa se dispute jocul echipei sau în vestiarul echipei lor,
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inainte, in niciun moment al jocului sau dupa joc.
24.3 Antrenorul aflat în stare de suspendare nu poate avea acces în vestiarul echipei la jocurile oficale.
24.4 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 exista o singura tribuna, pe aceasi parte
cu
masa oficiala, atunci antrenorul suspendat trebuie sa stea intr-o zona cat mai indepartata de banca echipei sale.
24.5 Nerespectarea de catre antrenor a dispozitiilor referitoare la interdictia de a lua legatura cu echipa sau de a
intra in vestiarul echipei sau de a sta in zona bancii echipei se sanctioneaza cu amenda de 250 EUR.
24.6 Antrenorii echipelor de Liga Națională sunt obligați pe parcursul acestui an competițional să organizeze și sa
susțină 3 clinicuri online (platforma zoom), cu tematică la alegere (programarea stagiului si tematica va fi
comunicata si promovata atat de FRB cat si de canalele media ale fiecarui club din LNBM, cu cel putin 15 zile
inainte de data sustinerii). Linkul platformei Zoom va fi creat de FRBaschet si transmis atat antrenorului care va
sustine clinicul cat si catre antrenorii din teritoriu (FR Baschet va promova aceste clinicuri pe canalele proprii).
24.7 Neîndeplinirea acestei obligații pe perioada unui an competițional, atrage după sine, amendarea clubului în
cauză, conform RGOC și pierderea dreptului de a antrena în LNB pentru sezonul următor.
24.8 Neplata amenzii atrage neînscrierea echipei în ediția următoare de campionat (conform RGOC).
24.9 In situatia in care antrenorul principal a fost concediat, sau este in imposibilitatea de a conduce, echipa va
putea
fi condusa de antrenorul secund maximum 30 de zile calendaristice dupa care echipa trebuie sa stabileasca un
nou
antrenor care urmeaza sa indeplineasca rolul antrenorului principal. Acest antrenor va trebui sa indeplineasca
standardele obtinerii Licentei AA.
24.10 Sanctiune dupa trecerea termenului de 30 de zile - pentru fiecare etapa desfasurata fara prezenta
antrenorului principal - echipa este sanctionata cu suma de 1000 euro.
VII. JUCATORI
25. Fiecare echipa participanta in LNBM va avea dreptul sa transfere si sa inregistreze pe L18 maximum sapte
jucatori straini, dintre care pe L12 vor fi inscrisi maximum sase jucatori straini.
25.1 Pot fi folositi si jucatori juniori de alta cetatenie care au fost legitimati si au activat in cel putin 3 campionate
nationale de juniori (sezoane complete si consecutive) organizate de FRB – acestia au drept de joc ca romani in
LNBM („pasaport de teren”);
26. Echipele din LNBM au dreptul la sase inlocuiri in L18, romani sau straini, pana in data de 28 februarie 2021,
dintre care o inlocuire medicala cu revenirea pe L18 a jucatorului accidentat. In plus, echipele mai au dreptul la o
alta inlocuire medicala in perioada 01-31 martie, cu aprobarea Comitetului Executiv FRB, dar jucatorul accidentat
nu va mai avea drept de joc la aceasta echipa pana la finalul sezonului.
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27. Taxa formare juniori (platita in fiecare an cluburilor formatoare, prin FRB, pentru fiecare jucator nascut 2000
sau mai tanar, pana la varsta de 25 de ani): 2.000 de euro pe an de jucator in LNBM/LNBM. FRB va directiona
banii catre antrenorul care l-a descoperit si cluburile formatoare conform unei proceduri stabilite de Colegiul
Central de Antrenori, retinand 10% pentru proiecte FRB. Jucatorul tanar primeste drept de joc numai dupa
achitarea taxei de formare.
Procedura de distribuire a taxei de formare (2.000 de euro):
- 10% respectiv 200 de euro catre antrenorul formator desemnat de jucator sub semnatura proprie.
- 10% din 1800 de euro, respectiv 180 euro, revin FRB pentru proiecte.
- Restul de 1620 de euro se imparte catre cluburile formatoare.
28. In LNBM, editia 2020-2021, regula jucatorilor romani pe teren va fi urmatoarea:
- fiecare echipa trebuie sa joace cu cel putin un jucator roman pe teren tot jocul, dar in sfertul1 si sfertul 2 acesta
sa fie sub 23 de ani (U23 - nascuti 1998 si mai mici). Nu exista exceptii pentru regula jucatorilor romani pe
teren indiferent de situatia medicala existenta.
29 Daca nerespectarea acestei reguli se constata in timpul jocului, la prima abatere, echipa in culpa va fi
sanctionata cu greseala tehnica la antrenor si se va efectua schimbarea de jucatori pentru a intra in legalitate;
daca in acelasi joc aceasi echipa incalca regula jucatorilor romani, atunci echipa in culpa va pierde jocul respectiv
prin forfait tehnic, in conditiile art. 20.9 din RGOCB.
30. Daca incalcarea regulii jucatorilor romani se constata dupa terminarea jocului, FRB fiind sesizata in maxim 24
de ore de la terminarea jocului, echipa in culpa va fi sanctionata cu forfait tehnic pierzand jocul cu 2-0 dar primind
un punct in clasament. Daca adversarul a castigat jocul pe teren atunci va ramane valabil rezultatul de pe foaia
de arbitraj.
31. Daca ambele echipe incalca regula jucatorului strain in acelasi joc, ambele echipe vor fi sanctionate cu forfait
tehnic pierzand jocul cu 2-0 dar primind un punct in clasament.
32. Daca o echipa pierde prin accidentari sau eliminari toti jucatorii romani inscrisi pe foaia de arbitraj, atunci
echipa va continua jocul numai cu numarul maxim de jucatori straini permis - 4 jucatori straini.
33. O echipa trebuie sa prezinte la inceperea jocului minimum 10 jucatori echipati si care au drept de joc. In caz
contrar, amenda in valoare de 100 de euro pentru fiecare jucator lipsa.
34. O echipa afectata de COVID, poate participa la un joc, din cadrul unui turneu din LNBM, daca are minim 7
jucatori cu drept de joc.
35. Echipele participante la turneele LNBM, 2020-2021, pot schimba de la joc la joc componenta celor 12 jucatori
de pe foaia de arbitraj daca:
- Toti jucatorii care se doreste a fi folositi sunt trecuti pe L18 a jucatorilor si insotitorilor inregistrata de FRB.
- Jucatorii validati (peste 12) pentru durata unui turneu, trebuie sa poarte fiecare numere diferite, aceleasi pe toata
durata turneului. Nu se poate folosi acelasi numar pentru mai multi jucatori la jocuri diferite.
- Sa fie prezentata L12, ”Lista nominala a echipei pentru joc”, cu 12 jucatori, pentru fiecare joc in parte, fara
adaugiri sau stersaturi.
36. In cadrul unui turneu din LNBM, echipele pot folosi maxim 14 sportivi, cu rezultate negative la testarea
premergatoare RT-PCR, conform Protocolului medical FRB pentru competitiile de baschet in salile de sport
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37. In cadrul unui turneu din LNBM, delegatia unei echipe poate fi compusa din maxim 21 de persoane (obligatoriu
prezente pe L18), plus soferul autocarului/microbzului propriu. Din cele 21 de persoane, pot fi maxim 14 sportivi,
iar in acest caz pot fi maxim 7 membri ai staff-ului echipei. Toti participantii echipei la turneu trebuie sa aiba
rezultate negative la testarea premergatoare RT-PCR, realizata cu cel mult 48 de ore inainte de intrarea in regimul
de cantonament inchis pe perioada turneului LNBM.
38.Conform deciziilor CD din 23.11.2020, precizam ca echipele trebuie sa respecte urmatoarele:
- FR Baschet mentine obligativitatea celor 2 testari, RT-PCR, cu 7 zile si cu cel mult 48 de ore inainte de intrarea
in bula, pentru jucatorii, stafful tehnic, stafful medical si delegatii oficiali ai echipei;
-sportivii declarati vindecati, in urmatoarele 90 de zile, fac doar testul cu 48 de ore inainte de intrarea in bula si
pot juca la turneu daca testele sunt negative;
-ceilalti sportivi, fara istoric, pot participa la turneu exclusiv cu doua teste negative, efectuate cu 7 zile si cel mult
48 de ore inainte de intrarea in bula;
-echipele care au sportivi depistati pozitiv, la una din cele doua testari anterioare turneului, pot participa la turneu
cu ceilalti sportivi cu teste negative doar cu aprobarea DSP local;
-Soferul/soferii autocarului cu care se deplaseaza echipa, trebuie sa faca doar testul cu 48 de ore inainte de
intrarea in bula, sa fie negative, si se recomanda sa nu efectueze alte curse in acest interval.
Intrarea in bula, la hotel, se va face astfel:
- de regula, cu o zi inainte de inceperea competitiei, recomandabil in acelasi hotel, echipe si oficiali, toti
in aceasi zi, cu verificarea rezultatelor testelor si triaj epidemiologic la intrarea in hotel;
-in situatii speciale, la un turneu cu echipe participante din localitati apropiate, se permite si intrarea in
bula, la hotel, in ziua primului joc al turneului, pana la ora 14, respectandu-se regula intrarii tuturor
participantilor in bula, in aceasi zi si cu triaj epidemiologic;

VIII. CONTROL ANTIDOPING
39. Jucatorii inregistrati pentru competitiile FRB sunt de acord prin semnarea formularului de accept al contolului
antidoping, sa se supuna testelor de control antidoping, sa furnizeze probe (de exemplu, urina, sange, saliva,
transpiratie) si sa se supuna oricarui alt tip de test de control prevazut de catre FIBA, IOC sau Agentia Mondiala
Antidoping (WADA) ori de cate ori sunt solicitati sa o faca.
39.1 In cazul depistarii pozitive a jucatorilor unei echipe participante in cadrul competitiilor nationale, ANAD va
decide perioadele de suspendare conform legislatiei in vigoare.
39.2 Jucatorii suspendati vor primi drept de joc la expirarea suspendarii, numai daca achita la FRB o penalitate
de 300 de euro sau contravaloarea facturii emise de ANAD pentru cheltuielile de recoltare si analiza a probei.
Aceasta regula se va aplica si in cazul transferurilor, jucatorul primind cartea verde numai daca achita la FRB
penalitatea mai sus mentionata.

IX. CONVOCAREA LA ECHIPA NATIONALA
40. Convocarea jucatorilor seniori si juniori la actiunile echipelor nationale se va face inainte de inceperea lor, in
forma scrisa prin formularul de convocare.
41. Convocarile pot fi facute si in cazul aparitiei unor actiuni ale echipelor nationale neprevazute si neplanificate
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anterior.
42. Formularul de convocare va fi inaintat catre clubul la care este legitimat sportivul si sportivului pe adresa de
posta electronica personala. Responsabilitatea comunicarii tuturor informatiilor transmise de FRB prin formular
precum si asigurarea transportului sportivilor la si de la actiunea echipei nationale revin clubului la care este
legitimat sportivul.
43. In cazul neprezentarii sportivului la actiunile lotului national se vor aplica sanctiunile prevazute de RGOC,
dupa
caz, sportivului si/sau clubului.

X. TRANSFERUL
44. Perioada de transfer aprobata pentru depunerea actelor este: 03 august – 07 decembrie 2020, ora 12. In
plus, sunt permise 6 inlocuiri de jucatori straini sau romani pana la data de 28 februarie 2020, dintre care o inlocuire
medicala cu revenirea pe L18 a jucatorului accidentat. Echipele mai au dreptul la o alta inlocuire medicala, in
perioada 01-31 martie, dar jucatorul accidentat nu va mai avea drept de joc la aceasta echipa pana la finalul
sezonului. Dosarul de transfer trebuie depus in termen, dar jucatorul primeste drept de joc numai cand este
obtinuta cartea verde si se face dovada achitarii taxei de transfer sau a taxei de jucator strain.
45. Jucatorii transferati primesc drept de joc numai dupa obtinerea cartii verzi si achitarea taxei de transfer sau
de jucator strain.
a. Taxa jucator strain - 1500 Euro
b. Taxa transfer jucator roman – 550 lei
46. Echipele participante in LNBM vor putea efectua un numar nelimitat de inlocuri de jucatori din fondul propriu
de jucatori 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 18 jucatori.
X. CONDITII DE DESFASURARE
A. SALA
47. Sala si spatiul de joc trebuie sa fie regulamentare, cu dimensiunile de 28X15 m, inaltimea plafonului de
minimum 7 m, avand echipamentul tehnic prevazut de ROJB.
48. Echipele trebuie sa joace in sali omologate cu dimensiuni regulamentare, sa aiba 1-2 tabele de scor, sau cel
putin o tabela de scor mare amplasata intr-o zona cu vizibilitate maxima pentru ambele banci ale echipelor, tabele
de 24 de secunde deasupra panourilor, cu resetare la 14 secunde si cu zecimi de secunda pentru ultimele 5
secunde din atac, obligatoriu leduri rosi pentru expirarea timpului de joc al perioadei sau a jocului si leduri galbene
pentru expirarea perioadei de atac, suprafata sa fie din parchet din lemn, sa indeplineasca normele de securitate,
capacitatea sa fie mai mare de 400 de locuri, sonorizare, internet prin cablu la masa oficiala, kituri inregistrare
video.
49. Sala trebuie sa fie omologata de Comisia CCLTO a FRB, conform RGOCB si ROJB.
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50. Omologarea va fi facuta in urma verificarii nivelului de conformare cu cerintele referitoare la dimensiunile
Echipamentului tehnic necesar pentru desfasurarea unui joc de baschet, prevazute in ROJB.
B. DATA SI ORA DE DISPUTARE
51. In cadrul LNBM, jocurile se vor disputa la datele stabilite in program, avand ora de incepere in intervalul orar
17:00 – 20:30.
52. In cazul jocurilor televizate (contract FRB si FRB TV), jocurile se vor disputa conform programarii CCLTO, in
functie de ora de transmisie TV.
53. In cazul jocurilor televizate, ora de disputare va fi stabilita in functie de ora grilei transmisiei TV.
54. Echipele trebuie sa se conformeze si sa ia masurile organizatorice necesare pentru prezentarea
corespunzatoare la aceste jocuri. Pentru participarea la turneele LNBM, echipele trebuie sa indeplineasca
obligatoriu si cerintele din Protocolul medical FRB.
55. Refuzul nejustificat al unei structuri sportive participante in LNBM privind disputarea unei partide la data si ora
stabilite pentru transmisia TV se penalizeaza cu suma de 2.500 de euro.
56. Structurile sportive organizatoare ale jocurilor din cadrul LNBM sunt obligate sa asigure, la cerere, pozitii de
antrenament de 60 de minute tuturor echipelor participante in ziua premergatoare turneului si in ziua de pauza,
precum si pozitii de antrenament de 45 de minute in zilele cu jocuri. In cazul nerespectarii acestei prevederi
sanctiunea este de 300 de euro.
C. MINGEA DE JOC
57. In jocurile oficiale din cadrul turneelor LNBM, 2020-2021, se vor utiliza mingii Molten marimea 7. Organizatorul
turneului LNBM va pune la dispozitie mingiile de joc iar echipele participante vor folosi set propriu de mingi la
antrenamente si incalzirea de meci, cu respectarea Protocolului medical FRB.
D. ECHIPAMENTUL DE JOC
58. Echipamentul de joc trebuie sa fie conform prevederilor din cap 8 al RGOCB. Incalcarea prevederilor
referitoare la echipamentul echipei pentru joc se va sanctiona cu amenda de 250 de Euro pentru fiecare joc.
59. Echipa gazda (prima pe foaia de joc) va purta echipament de culoare deschisa (alba sau galbena). Orice alta
culoare a echipamentului este considerata culoare inchisa. In cazul in care echipele ajung la intelegere, pot fi
inversate culorile la meciurile din timpului unui turneu LNBM.
60. Pe tricoul de joc este obligatoriu pe fata sa aibe sigla FRB.
61. Este permisa folosirea numerelor 0 si 00 sau numerele de la 1 la 99.
E. OFICIALI
62. In LNBM, editia 2020 – 2021, delegarea arbitrilor se va face prin nominalizare de catre CCAB in conformitate
cu prevederile din RGOCB si cu aprobarea presedintelui FRB. In toate fazele competitiei se va arbitra cu trei
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arbitri. In cazul arbitrilor, comisarilor si oficialilor de la masa, se va respecta si calendarul de testare RT-PCR,
prevazut in Protocolul medical FRB.
63. Echipele participante in LNBM, editia 2020 – 2021, nu au dreptul de a recuza arbitrii sau comisari pe parcursul
desfasurarii competitiei.
64. In LNBM, editia 2020 – 2021, delegarea comisarilor se va face prin nominalizare de catre CC in conformitate
cu prevederile din RGOCB si cu aprobarea secretarului general al FRB.
65. La turneele din LNBM, 2020-2021, presedintele FRB poate nominaliza un Judecator Unic. Decizia acestuia
este definitiva si executorie neexistand cale de apel.
66. Conform deciziei Consiliului Director din 09.10.2020 baremul pentru arbitru este de 858 lei brut iar pentru
comisar este de 646 lei brut si se va achita de echipe. Pentru ceilalti oficiali si asistenta medicala, in LNBM raman
aceleasi baremuri din sezonul 2018-2019, , fiind calculate conform HG 1447/2007.
67. Plata drepturilor serviciilor de arbitraj/ comisariat/ oficiali se va face astfel:
- pentru turneele LNBM, cheltuielile de transport, masa- cazare si teste COVID pentru arbitrii, comisari si
oficialii de la masa, inclusiv baremurile acestora, vor fi achitate din taxa de participare la turneu, platita de
fiecare echipa participanta. Organizatorul va incheia contracte cu acestia (tip CAS, PFA, SRL) si va achita
baremurile si cheltuielile de deplasare, inclusiv tetele COVID, in baza facturilor prezentate de oficiali;
- la etapele LNBM, Clubul gazda va achita cazare si masa, baremul si testele COVID pentru arbitri/ comisar/oficiali
masa, decontand arbitrilor si comisarului si cheltuielile de transport.
68. Nerespectarea prevederilor de mai sus nu este un motiv pentru neinceperea jocurilor.
F. INREGISTRARI
69. Inregistrarea video si inregistrarea statistica a jocurilor sunt obligatorii pentru toate jocurile din LNBM, conform
RGOCB.
Inregistrarea video
70. Pentru sezonul 2020-2021, FRB a incheiat un contract cu o firma specializata pentru a face inregistrarea
jocurilor pentru echipele participante in LNBM.
71. Pentru implementarea sistemului KeyMotion, cluburile participante trebuie sa asigure toate conditiile tehnice
si sa se asigure de functionarea acestuia. Sabotarea inregistrarii jocului se sanctioneaza cu amenda de 2.000
de euro.
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
72. Echipele au dreptul sa-si inregistreze numai propriile jocuri si fara a solicita acordul echipei organizatoare. In
acest sens, echipa organizatoare va asigura conditii optime echipei vizitatoare pentru inregistrarea propriului
jocului daca aceasta optiune ii este adusa la cunostinta de catre reprezentantul oficial al echipei oaspete cu
minimum o ora inaintea desfasurarii partidei. Sanctiuni amenda de 300 de euro.
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Inregistrarea statistica
73. Pentru jocurile din LNBM, structura sportiva organizatoare este obligata sa asigure inregistrarea statistica a
jocurilor. Aceasta se va efectua in timp real (live) printr-un program oferit de catre FRB. Echipamente minime
necesare pentru transmitere:
- conexiune Internet prin cablu (conexiune Internet prin cablu - cu viteze minime de 1Mbit/sec download si
3Mbit/sec upload)
- calculator (laptop)
- imprimanta
- program statistic (oferit de FRB)
74. In cazul in care aceasta activitate nu se poate duce din diverse cauze (defectiuni imprimanta, computer, retea
wirless, lipsa toner, lipsa hartie, etc) unitatea sportiva organizatoare va fi sanctionata cu o amenda de 100 de
euro/joc. In caz de recidiva, cuantumul amenzii se va dubla de fiecare data.
75. Statisticienii delegati la jocuri vor primi adresa de url, user-ul si parola care vor fi specifice fiecarei echipe la
inceputul competitiei pentru realizarea transmiterii live.
76. Echipa organizatoare a turneului, care nu efectueaza transmisia de date in timp real prin programul pus la
dispozitie gratuit de catre FRB, va fi amendata cu 200 de euro pentru fiecare joc.
77. Obligatia statisticianului echipei organizatoare este ca acesta sa ofere, la sfarsitul fiecarui sfert, statistica
ambelor echipe si una la sfarsitul partidei Comisarului FRB.
78. Totodata, statisticianul are obligatia sa trimita fisierul fls in maxim 30 minute de la finalul jocului pe adresa:
competitii@frbaschet.ro.
G. NEPREZENTARE
79. Neprezentarea la joc, retragerea din competitie sau retragerea de pe teren se vor solutiona in conformitate cu
RGOCB si ROJB.
H. COMUNICAREA REZULTATULUI
80. Pentru toate jocurile oficiale din LNBM disputate, responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine structurilor
sportive organizatoare ale acestora.
81. Acestea sunt responsabile pentru transmiterea la CCLTO a rezultatului jocului, in 60 de minute de la
terminarea acestuia la adresa competitii@frbaschet.ro. Pentru nerespectarea termenului echipa in culpa va fi
sanctionata cu o amenda de 100 de euro/joc.
82. Pentru a exista un dublu control al exactitatii datelor, aceasta prevedere nu anuleaza prevederea privind
obligatia Comisarilor FRB delegati la joc de a transmite telefonic la CCLTO rezultatul, imediat dupa terminarea
jocurilor.
XI. PRINCIPII GENERALE FINANCIARE
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83. Taxele de participare turneu din LNBM vor fi achitate clubului organizator, in cuantumul stabilit de organizator
si validat de FRB.
84. Pentru a fi luate in considerare si judecate, contestatiile impreuna cu taxa aferenta, in suma de 200 de euro,
vor fi trimise la sediul FRB in conformitate cu prevederile RGOCB.
85. Toate sanctiunile financiare vor fi achitate integral in contul FRB.
86. Greselile tehnice acordate antrenorilor, bancilor tehnice si jucatorilor, in LNBM, vor fi sanctionate financiar
conform prevederilor din RGOCB, cap 23, art 23.2 si art 23.2.1, aprobate in Consiliul Director din 05.10.2020:
a). Antrenori principali in LNBM - Greseala Tehnica – doar sanctiune sportiva, conform ROJB, in timpul
meciului. Daca in urma Greselii Tehnice acordata antrenorului principal al unei echipe din LNBM se intocmeste
raport suplimentar din partea brigazii de arbitri, dublat de raportul comisarului de la jocul respectiv, cazul va fi
trimis spre Comisia de Disciplina, care va decide sanctiunile pentru antrenorul in cauza.
b). Greseala tehnica la banca in LNBM, notata cu “B” in foaia oficiala de joc – sanctiune sportiva, conform
ROJB, in timpul meciului, si amenda de 200 de euro. Neachitarea cuantumului Greselilor Tehnice notate cu B
(banca) in LNBM, face ca antrenorul principal al echipei in culpa sa nu poata lua loc pe banca tehnica de la jocul
urmator si pana la achitarea cuantumului sanctiunii respective.
87. Echipele au obligatia de a tine propria evidenta privind greselile tehnice si sumele pe care trebuie sa le achite
si sa respecte prevederile din ”Procedura achitarii greselilor tehnice” din RGOC.
88. Structura sportiva care nu achita taxa de participare turneu LNBM, pana la data stabilita de FRB, nu va putea
participa la turneul respectiv.
XII. CONDITII ORGANIZATORICE
89. Structurile sportive care obtin organizarea turneelor LNBM trebuie sa respecte toate conditiile prevazute in
Caietul de sarcini, precum si normele prevazute pentru organizator prin Protocolul medical FRB.
90. Asigurarea cu 60 de minute inainte de ora oficiala de incepere a jocului a asistentei medicale calificate, medic
si unitate mobila de interventie (Salvare) pentru jocuri oficiale, pe care le organizeaza, dar si pentru realizarea
triajului observational de la intrarea in sala de sport. Nerespectarea acestei masuri va fi analizata de CCCLTO.
91. Respectarea regulamentelor si deciziilor FRB in ceea ce priveste desfasurarea competitiilor de baschet din
Romania, in conformitate cu Ordinul comun MTS si MS, dar si a Protocolului medical FRB. La prezentarea
echipelor inaintea jocurilor toti componentii echipei trebuie sa fie echipati identic. Nerespectarea purtarii
echipamentului identic de catre componentii echipei se sanctioneaza cu 100 Euro pentru fiecare jucator/joc.
92. Asigurarea unei comportari exemplare a tuturor membrilor clubului (presedinte/director, jucatori, antrenori,
manageri, insotitori, reprezentanti ai clubului) in cazul jocurilor din cadrul turneelor LNBM, in asa fel incat jocul sa
se desfasoare in conditii de fair play, cu respectarea imaginii de grup sau individuala a FRB, a cluburilor, a
adversarilor si a oficialilor. Penalitate in conformitate cu Regulamentul Comisiei de Disciplina.
93. Asigurarea echipamentelor necesare pentru arborarea in sala a drapelului Romaniei. Penalitatea pentru
abatere este de 200 de euro pentru fiecare joc in care nu este arborat drapelul Romaniei.
94. Asigurarea intonarii Imnului National este obligatorie inaintea finalei LNBM. Penalitatea este de 200 de euro.
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95. Asigurarea securitatii echipelor participante si a persoanelor oficiale (arbitrii, comisar, etc.) din momentul sosirii
si pana la plecarea, in deplina siguranta, de la locul de desfasurare a jocului.
96. Prezentarea planului de asigurare a ordinii Comisarului FRB inainte de joc.
97. Protectia zonei in care se desfasoara controlul antidoping pentru a facilita respectarea intocmai a procedurilor
de control, in cazul in care se efectueaza control antidoping la jocul respectiv.
98. In cazul jocurilor televizate, echipele participante, la solicitarea partenerului media al FRB, sunt obligate sa
asigure, imediat dupa terminarea jocului, conditiile necesare pentru realizarea flash-interviurilor, cu participarea
antrenorilor principali precum si a unui/ doi jucatori de la cele doua echipe care au disputat partida respectiva, cu
respectarea normelor din Protocolul medical FRB. Sanctiuni 100 de euro pentru fiecare invitat care refuza
participarea la flash – interviuri TV.
99. Amplasarea in sala in care se organizeaza jocurile din turneele LNBM, a unui banner cu sigla FR Baschet, in
locuri vizibile si de o asemenea maniera incat sa fie permanent in raza vizuala pentru camerele televiziunii care
transmite jocurile. Banner-ul nu trebuie sa fie acoperit de alte materiale publicitare si el trebuie sa fie vazut in
intregime. Nerespectarea prezentei prevederi se sanctioneaza cu amenda de 300 de euro. In cazul in care, prin
Caietul de sarcini, organizatorul are obligatia de a avea LED-uri la meciurile din turneul LNBM, acesta trebuie sa
respecte conditile prevazute si distributia clipurilor ce vor rula pe LED-uri.
100. Daca un insotitor al echipei paraseste zona bancii si se duce in tribuna sau in alt loc din sala, pentru o
perioada de timp, el nu mai poate reveni in zona bancii la jocul respectiv.
101. Organizatorul trebuie sa tina cont ca meciurile din turneele LNBM se desfasoara fara spectatori, conform
normelor impuse de autoritati, si sa se asigure de respectarea tuturor cerintelor din Protocolul medical FRB in
acest sens.
XIII. PROTECTIA ZONEI BANCII ECHIPELOR
102. Organizatorul turneului din LNBM trebuie sa respecte toate prevederile din Protocolul medical FRB referitoare
la impartirea zonelor din sala de sport si la accesul participantilor in aceste zone. Firma de paza si Securitate
trebuie sa se asigure ca nici o alta persoana in afara celor prevazute explicit in Protocolul medical FRB nu va fi
prezenta intr-o zona in care nu are acces.
103. In zona bancilor echipelor vor fi dispuse 16 scaune, respectand distantarea, si nu va fi permis accesul altor
persoane in aceasta zona. Langa fiecare banca tehnica vor fi pozitionate dispensere sau recipiente pentru
dezinfectarea mainilor membrilor delegatiei echipei.
104. Organizatorul trebuie sa tina cont ca meciurile din turneele LNBM se desfasoara fara spectatori,
conform normelor impuse de autoritati, si sa se asigure de respectarea tuturor cerintelor din Protocolul
medical FRB in acest sens.
XIV. DISPOZITII FINALE
105. CCCLTO sau judecatorul unic vor lua in consideratie contestatiile privind rezultatul jocului numai daca sunt
insotite de dovada achitarii taxei de contestatie de 200 euro, suma nerambursabila.
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106. CCCLTO se va autosesiza in toate cazurile de organizare slaba a jocurilor semnalate in rapoartele
comisarilor FRB sau in mass-media.
107. Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita a prevederilor prezentului
regulament sau a Protocolului medical FRB.
108 Incidentele produse inainte, in timpul si dupa terminarea jocului, vor fi analizate si solutionate de catre
comisiile jurisdictionale ale FRB.
109. Pentru cazurile punctuale care nu sunt cuprinse in prezentul regulament, se vor aplica prevederile RGOCB.
110. Pentru toate cazurile nespecificate in Regulamentele FRB, Consiliul Director sau Presedintele FRB va decide
in baza propunerilor Comisiilor si Colegiilor de specialitate ale FRB.
111. In orice moment al competitiei, in care se vor permite etape sau in cazul nefericit al unei suspendari
temporare a activitatii competitionale, Consiliul Director al FRB va adapta la propunerea CCLTO sistemul
competitional si calendarul competitional
112. In functie de deciziile FIBA referitoare la competitiile international ale lotului national de seniori, programul
lunilor noiembrie 2020 /februarie 2021 va fi modificat corespunzator
113. In functie de evolutia pandemiei COVID-19, Consiliul Director al FRB poate modifica prezentul Regulament
Specific.
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