
Regulament Specific Liga Nationala de Baschet Feminin și Cupa României Baschet Feminin, 2022-2022  
1 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL SPECIFIC 

 
LIGA NAȚIONALĂ DE BASCHET FEMININ  

ȘI 

CUPA ROMÂNIEI DE BASCHET FEMININ 

 

Sezonul 2022 / 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT DE 

CONSILIUL DIRECTOR AL 

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET 

ÎN DATA DE 12.08.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulament Specific Liga Nationala de Baschet Feminin și Cupa României Baschet Feminin, 2022-2022  
2 

 

 

I. ADMINISTRATIV  

1.1 Liga Naționala de Baschet Feminin (LNBF), sezonul 2022-2023, este un Campionat Național 

pentru structuri sportive cu echipe feminine de senioare, organizat de FRB, în acord cu prevederile 

legale.  

1.2 FRB va acorda la finalul sezonului titlul de campion Național și trofeul LNBF câștigătorului  

competiției.          

1.3 Cupa României de Baschet Feminin (CRBF), sezonul 2022-2023, este o competiție națională 

pentru structuri sportive cu echipe feminine de seniori, organizată de FRB, în acord cu prevederile 

legale.  

1.4 FRB va acorda trofeul Cupa României, sezonul 2022-2023, pentru câștigătorul competiției. 

1.5. Comunicarea și corespondența dintre FRB și structurile sportive participante în LNBF/CRBF 

referitoare la aceste competiții se vor purta în limba română. 

 

II. DREPTUL DE PARTICIPARE ÎN LNBF, 2022-2023  

2.1. Au dreptul de a participa în LNBF și CRBF, 2022-2023, structurile sportive care au participat 

în LNBF 2021-2022 și alte structuri sportive afiliate la FRB. 

2.2. O structură sportivă poate să înscrie o singură echipa în LNBF și CRBF, sezonul 2022-2023.  

 

III. TAXE ȘI ÎNREGISTRAREA ÎN COMPETIȚIE  

Taxa de înscriere  
3.1. Înscrierea în LNBF și CRBF se va face pana la data de 15 iunie 2022. 

3.2. Taxa de înscriere în LNBF și CRBF, sezonul 2022-2023, este de 7.500 de lei, care se va achita 

într-o singură tranșă, pana la data de 15.08.2022. 

3.3. Înscrierile pentru competiție nu vor fi acceptate decât dacă sunt însoțite de toate documentele 

prevăzute în RGOC, completate și semnate corespunzator.  

 

IV. CALENDAR COMPETIȚIONAL  

Sistem competițional LNBF 2022-2023 
Liga Națională de Baschet Feminin va începe în datele de 01.10.2022 și 02.10.2022, cu Turneul 

Open, și se va încheia la data de 24.04.2023 (ultimul joc al finalei mari).  

 

Faza 1 - Sezonul regulat, 01.10.2022 - 18.03.2023  
4.1. Cele 12 echipe participante vor forma o serie unică, în care se vor juca un numar de 22 de 

etape, jocuri tur – retur. În vederea stabilirii programului competițional pentru anul 2022-2023, 

ordinea în Tabela Berger este stabilită prin clasamentul final al LNBF 2021-2022. Programul 

jocurilor conform tabelei Berger este în Anexa 1. 

4.2. Turul și returul se vor juca sub forma etapelor săptămânale și/sau etape intermediare.  

 

Faza 2 - Play-off, play-out  

4.3. Primele 8 echipe din Faza 1 vor forma SuperLiga și vor juca în sistemul Play-Off. 

4.4. Play-off 1-8:  

Turul 1 si Turul 2 – fiecare tur dupa sistemul 2 jocuri din 3 (primul joc la echipa mai bine clasată, 

al 2-lea joc la echipa mai slab clasată iar dacă va fi cazul jocul trei la echipa mai bine clasată);  

Turul 3 – Finala mare se desfășoara dupa sistemul 3 jocuri din 5 iar finala mică se joacă după 

sistemul 2 jocuri din 3.  
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4.5. Faza play-off se va desfaşura sub formă de jocuri eliminatorii, jocurile duble din Turul 3 

jucându-se fără zi de pauză între ele. Pentru locurile 5-8, se joacă 2 jocuri din 3; 

4.6. Dacă o echipă mai slab clasată în clasamentul sezonului regular câştigă seria (2 jocuri din 3) 

eliminând astfel echipa mai bine clasată, NU va lua locul acesteia în faza următoare a Play Off-

ului, ceea ce înseamnă că NU va avea de jucat pe teren propriu un joc în plus în meciurile cu 

următorii adversari.   

4.7. Ultimele 4 echipe din clasamentul sezonului regular, împreună cu celelalte echipe noi sau care 

provin din CN U18/U19 vor forma Liga Națională și vor juca astfel:  

- dacă sunt 4 - 8 echipe vor juca în sistem Play-out, 9-12 sau 9-16, Turul I și Turul 2 - 2 jocuri din 

3, (primul joc la echipa mai bine clasată, al 2-lea joc la echipa mai slab clasată iar daca va fi cazul 

jocul trei la echipa mai bine clasată). Turul final se va juca 3 jocuri din 5, manșa dublă fără zi de 

pauză.    

– dacă sunt 9-12 echipe, se va juca pe 2 grupe, tur-retur, și apoi vor juca A1-B1, A2-B2, A3-B3 

etc, după sistemul 2 jocuri din 3, stabilindu-se locurile din clasamentul final. 

În sezonul 2023-2024, LNBF se va juca cu 16 echipe pe 2 conferințe. Dacă în faza a două a LNBF 

vor fi mai mult de 16 echipe, cele de la locurile 17 în jos vor retrograda. 

 

Sistemul Competițional CRBF, 2022- 2023 

4.8. Prima fază a CRBF se va juca în sistem Tur – Retur, 12 echipe, 6 jocuri. Jocurile se vor 

desemna prin tragere la sorți fără capi de serie. Programul primei faze se va desfășura în datele de 

30.11.2022 și 03.12.2022 (Tur – Retur). În faza a două se vor califica cele 6 echipe învingătoare 

și 2 lucky looser (cele mai bine două clasate dintre echipele învinse). 

4.9. Faza Finală a CRBF, sezonul 2022 – 2023, se va desfășura în format Final 8.  

Turneul Final 8 CRBF este programat să se desfasoare în perioada 25–27.02.2023. În prima zi se 

vor juca 4 jocuri, sferturile de finala, în ziua a două 2 jocuri semifinale și in ziua a treia finala 

CRBF. 

Condițiile pentru atribuirea organizării turneului Final 8 CRBF vor fi precizate în “Caietul de 

Sarcini pentru atribuirea organizării turneului Final 8”, elaborat de FRB. La sedinta de acordare a 

organizării turneului Final 8 CRBF se va desemna gazda turneului și ulterior se vor stabili prin 

tragere la sorți perechile celor 4 jocuri din sferturile de finală. Câștigătoarele celor 4 jocuri din 

sferturi vor juca semifinalele CRBF. Echipa învingătoare din finala va fi declarată câștigătoarea 

Cupei României, Ediția 2022- 2023. Echipele învinse în semifinale nu vor disputa meciuri de 

clasament pentru locurile 3-4. 

 

V. ECHIPE PARTICIPANTE  

5.1. Echipa participantă va fi înscrisă în LNBF și CRBF sub denumirea clubului care deține locul 

în LNBF și va putea adauga alte nume în concordanță cu asocierea cu eventuali parteneri.  

5.2. Echipele pot folosi numai jucătoare care au legitimații tip FRB cu viza anuala și aviz medical 

valabil, aplicate în legitimație, înscrise pe lista jucătoarelor cu drept de joc înregistrată la FRB, 

maxim 20 jucătoare (L20).  

5.3. Fiecare structură sportivă cu echipa înscrisă în LNBF și CRBF are obligația de a participa cu 

o echipă de junioare proprie înscrisă în Campionatul Național U13/U14, ediția 2022-2023. 

Antrenorul de la echipa de junioare va avea salariul mediu al colectivului tehnic al echipei de 

senioare și va fi antrenor secund în LNBF. 
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5.4. Fiecare structura sportivă cu echipă înscrisă în LNBF și CRBF are obligația de a participa în 

“CN senioare 3x3” și “Cupa României senioare 3x3”, sezonul 2022-2023, cu cel puțin o echipă 

formată obligatoriu din 4 jucători, cu vârstă între 18-35 de ani. 

5.5. Neînscrierea sau neparticiparea la aceste competiții, menționate la art. 5.3 si art 5.4, se 

sancționează prin interzicerea transferurilor jucătorilor străini pentru sezonul urmator în LNBF și 

CRBF.  

5.6. Structurile sportive de seniori care au contracte de colaborare înregistrate la FRB în termen de 

15 zile de la încheiere, vor beneficia de neplata taxei de formare a jucătorilor care provin din 

aceasta colaborare. Prevederea se referă exclusiv la sportivii care au fost formați în ultimii 3 ani 

anteriori selecționării acestuia pentru participare în LNBF, de clubul cu care a fost realizată 

colaborarea (vezi document taxa de formare). 

   

Retragerea din competiție 

5.7. În cazul retragerii unei echipe înscrise înainte de începerea competiției LNBF si/sau CRBF, 

taxa de înscriere achitată nu se returnează.  

5.8. În cazul retragerii unei echipe în timpul competiției LNBF si CRBF, echipa va fi amendată cu 

suma de 5.000 lei. Taxa de înscriere achitată nu se returnează iar suma aferentă drepturilor TV nu 

se acordă. 

 

VI. ANTRENORI    

6.1. Echipele participante în LNBF, ediția 2022-2023, vor fi conduse obligatoriu de către antrenori 

calificați cu specializare baschet, cu carnete de antrenor, categoria senior sau maestru, posesor al 

licenței FRB tip ”AA”, valabile pe anul competițional respectiv și care sunt înscrisi în “Lista 

jucătorilor și însoțitorilor înregistrată de FRB” (L20).  

6.2. Antrenorii principali români trebuie să posede o categorie de clasificare corespunzătoare  

competiției la care antrenează și licenta FRB tip „AA”. Nivelul profesional al antrenorilor 

principali români pentru LNBF: trebuie să dețină un carnet de antrenor, categoria senior sau 

maestru. Taxa de exceptare categorie pentru antrenorii principali români – 5.000 de lei pe sezon.  

6.3. Antrenorii secunzi (asistenți) trebuie să posede o categorie de clasificare corespunzătoare  

competiției la care antrenează și minimum licenta FRB tip ”A”.  

6.4. Antrenorii de altă Naționalitate decat cea română, noi intrați în sistemul din România, trebuie 

să posede calificare de antrenor de baschet, atestată prin carnetul de antrenor sau legitimație din 

țara de origine, să demonstreze că în ultimii 2 ani a fost antrenor în prima ligă din țara sa sau în 

alta țară, să facă dovada că a participat la 2 cursuri internaționale FIBA în ultimii 2 ani și să achite 

taxa de licență antrenor străin + viza anuala LNBF.  

În vederea obținerii vizei anuale și a licenței, antrenorii de altă naționalitate decât cea română, care 

au antrenat anterior în sistemul din România, trebuie să respecte precizările Regulamentului de 

licențiere (art. 10, alin 3). 

6.5. În colectivul tehnic al unei echipe de baschet vor fi minim 2 antrenori (antrenor principal și 

antrenor secund) sau maxim 4 antrenori (antrenor principal, 2 antrenori secunzi, 1 director tehnic) 

dintre care, cel mult unul poate fi străin.  

6.6. În cazul în care o echipă nu are la meci cel putin 1 antrenor, la prima abatere va primi 

avertisment iar la urmatoarele abateri va fi penalizată  cu cate 1.000 lei/joc.  

6.7. Directorul tehnic trebuie sa dețină carnet de antrenor.  
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6.8. Antrenorii trebuie să se prezinte la jocurile oficiale o ținută decentă fiind îmbrăcați după cum 

urmeaza: pantaloni lungi din stofă sau doc, pantofi, camașă sau tricou cu sigla structurii sportive, 

eventual cravată și sacou.  

6.9. Prezentarea în trening sau în alte ținute inadecvate a antrenorilor este interzisă și va fi 

sancționată cu câte 500 lei/joc.  

6.10 Antrenorii principali ai echipelor de Liga Națională sunt obligați pe parcursul acestui an 

competițional să organizeze și să susțină 3 clinicuri cu prezență fizică, cu tematică la alegere 

(programarea stagiului și tematica va fi comunicată și promovată atât de FRB cât și de canalele 

media ale fiecarui club din LNBF, cu cel putin 15 zile înainte de data susținerii). FR Baschet va 

promova aceste clinicuri pe canalele proprii pentru a încuraja participarea antrenorilor din teritoriu, 

prezența lor la aceste clinicuri este necesară pentru  obținerea vizei anuale. 

6.11 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. 

6.12 Neplata amenzii atrage neînscrierea echipei în ediția următoare de campionat (conform 

RGOC). 

6.13. Antrenorul aflat în stare de suspendare disciplinară nu are dreptul de a lua legătura directă 

sau indirectă prin intermediari, cu echipa în interiorul clădirii în care urmează să se dispute jocul 

echipei sau în vestiarul echipei lor, înainte, în niciun moment al jocului sau dupa joc.  

6.14. Antrenorul aflat în stare de suspendare nu poate avea acces în vestiarul echipei la jocurile 

oficale. 

6.15. 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. Dacă exista o singura 

tribună, pe aceasi parte cu masa oficială, atunci antrenorul suspendat trebuie să stea într-o zonă cât 

mai îndepartată de banca echipei sale.  

6.16. Nerespectarea de către antrenor a dispozițiilor referitoare la interdicția de a lua legătura cu 

echipa sau de a intra în vestiarul echipei sau de a sta în zona băncii echipei se sancționează cu 

amendă în contravaloarea sumei de 1.250 lei.  

6.17. Antrenorii principali și secunzi de naționalitate română sau străină, ai echipelor din LNBF 

trebuie să respecte cerințele Regulamentului de licențiere al FR Baschet.  

6.18. În cazul neîndeplinirii cerințelor de licențiere pentru un an competițional, se poate acorda 

licența provizorie pe durata unui an, cu achitarea unei taxe de licență provizorie. 

6.19. Licența provizorie se poate acorda o singură dată pentru un antrenor, pe parcursul licențierii 

acestuia. 

6.20. În situația în care antrenorul principal a fost concediat, sau este în imposibilitatea de a 

conduce, echipa va putea fi condusa de antrenorul secund maximum 30 de zile calendaristice dupa 

care echipa trebuie să stabilească un nou antrenor care urmează să îndeplinească rolul antrenorului 

principal. Acest antrenor va trebui să îndeplinească standardele obținerii Licenței AA. 

6.21. Sancțiune după trecerea termenului de 30 de zile - pentru fiecare etapă desfășurată fără 

prezența antrenorului principal - echipa este sancționată cu suma de 1.000 euro. 

 

VII. JUCĂTOARE  

7.1. In LNBF, prima faza și play-off, fiecare echipa are dreptul să transfere și să înregistreze în 

L20 maxim 6 (șase) jucătoare străine (cu maxim două non-europene), care vor putea să fie înscrise  

pe L12 la fiecare joc. În faza a doua, play-out, fiecare echipă poate folosi în L20 și L12 maxim 

2 jucătoare străine.  
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7.2. In LNBF, echipele au dreptul să înscrie pe foaia oficiala de joc un (1) singur jucător naturalizat. 

7.3. Echipele din LNBF au dreptul la șase transferuri înlocuiri în L20, românce sau străine, până 

în data de 28 februarie 2023, dintre care o înlocuire medicală cu revenirea pe L20 a jucătoarei 

accidentate. În plus, echipele mai au dreptul la o altă înlocuire medicală în perioada 01-31 martie 

2023, cu aprobarea Comitetului Executiv FRB, dar jucătoarea accidentată nu va mai avea drept de 

joc la această echipă până la finalul sezonului. 

7.4. Taxa de formare junioare se va achita conform noului RGOC. Jucătoarea tânără primește drept 

de joc numai după achitarea taxei de formare.  

7.5. Există și posibilitatea ca în cazul în care cluburile se înțeleg să nu se plătească taxa de formare, 

caz în care obligatoriu clubul de seniori care transferă jucătoarea trebuie să plateasca către FRB 

suma stabilită prin noul RGOC iar FRB va directiona antrenorului care a descoperit sportivul suma 

stabilită prin noul RGOC. În acest caz clubul de senioare din LNBF va prezenta documentele 

semnate de către părți, prin care își exprimă acordul asupra renunțării la Taxa de formare. Aceste 

documente vor fi insoțite și de o declarație a jucatorului prin care acesta desemneaza antrenorul 

care l-a descoperit. 

7.6. In LNBF, ediția 2022-2023, faza 1 si CRBF inclusiv F4, regula jucătoarei romance pe teren 

va fi urmatoarea*:  

- fiecare echipă trebuie să joace cu cel putin DOUĂ jucatoare românce obligatoriu pe teren în 

sferturile 1 si 2, indiferent de vârstă; iar în sferturile 3 și 4, cu cel puțin o jucătoare româncă, 

indiferent de vârstă.  

7.7. In LNBF, faza 2, play-off, regula jucătoarei romance va fi urmatoarea: cel putin 1 jucătoare 

romanca pe teren, tot jocul (indiferent de vârstă). 

Nu exista exceptii pentru regula jucătorilor români pe teren indiferent de situația medicală 

existenta.  

*Prezenta regulă se modifică în momentul în care apar normele de aplicare ale Ordinului 

Ministerului Sportului cu referire la ponderea jucătorilor români din echipele de seniori și tineret, 

dar și în cazul în care Ministerul Sportului aduce clarificari la aceste aspecte, cu referiri la fiecare 

disciplină sportivă, urmând ca toate echipele din LNBF și CRBF să se conformeze. 

7.8 Dacă nerespectarea acestei reguli se constată în timpul jocului, la prima abatere, echipa în culpă 

va fi sancționată cu greseala tehnica la antrenor și se va efectua schimbarea de jucătoare pentru a 

intra în legalitate; daca în acelasi joc aceași echipă încalcă regula jucătoarelor romance, atunci 

echipa în culpă va pierde jocul respectiv prin forfait tehnic, în condițiile RGOC. 

7.9 Dacă încălcarea regulii jucătoarelor românce se constată după terminarea jocului, FRB fiind 

sesizată în maxim 24 de ore de la terminarea jocului, echipa în culpă va fi sancționată cu forfait 

tehnic pierzand jocul cu 2-0 dar primind un punct în clasament. Dacă adversarul a câștigat jocul 

pe teren atunci va ramâne valabil rezultatul de pe foaia de arbitraj.  

7.10. Dacă ambele echipe încalcă regula jucătoarelor românce în același joc, ambele echipe vor fi 

sancționate cu forfait tehnic pierzând jocul cu 2-0, dar primind un punct în clasament.  

7.11. Acest forfait tehnic va conta numai în competitia Liga Naționala Baschet Feminin, 2021-

2022.  

7.12. Dacă o echipa pierde prin accidentari sau eliminari toate jucătoarele românce înscrise  pe 

foaia de arbitraj, atunci echipa va continua jocul numai cu numarul maxim de jucătoare străine 

permis - 3 jucătoare străine în R1 / 4 jucătoare străine în R2, faza 1 LNBF si CRBF, respectiv 4 

jucătoare străine în faza 2, play-off. În faza 2 LNBF, play-out, fiecare echipă poate folosi maxim 

2 jucătoare străine. 
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7.13. O echipă trebuie să prezinte la începerea jocului minimum 10 jucătoare echipate și care au drept de 

joc. 

VIII. CONTROL ANTIDOPING  

8.1. Jucătoarele înregistrate pentru competițiile FRB sunt de acord prin semnarea formularului de 

accept al controlului antidoping să se supuna testelor de control antidoping, să furnizeze probe (ex: 

urină, sânge, salivă, transpirație etc.) și să se supuna oricărui alt tip de test de control prevăzut de 

către FIBA, IOC sau Agenția Mondială Antidoping (WADA) ori de câte ori sunt solicitate să o 

facă.  

8.2. În cazul depistării pozitive a jucătoarelor unei echipe participante în cadrul competițiilor 

Naționale, ANAD va decide perioadele de suspendare conform legislatiei în vigoare.  

8.3. Toate echipele participante trebuie să nominalizeze un responsabil antidoping, care va ține 

legatura în permanență cu ANAD și va răspunde la toate solicitarile acestora (program 

antrenamente, meciuri etc). 

 

IX. CONVOCAREA LA ECHIPA NAȚIONALA  

9.1 Convocarea jucătoarelor senioare și junioare la acțunile echipelor Naționale se va face înainte 

de începerea acestora, în formă scrisă prin formularul de convocare.  

9.2 Convocările pot fi făcute și în cazul apariției unor acțiuni ale echipelor Naționale neprevazute 

și neplanificate anterior.  

9.3. Formularul de convocare va fi înaintat către clubul la care este legitimată sportiva și sportivei 

pe adresa de poștă electronică personală. Responsabilitatea comunicarii tuturor informațiilor 

transmise de FRB prin formular, precum și asigurarea transportului sportivelor la și de la acțiunea 

echipei Naționale revin clubului la care este legitimată sportiva. 

9.4. În cazul neprezentării sportivei la actiunile lotului Național se vor aplica sancțiunile prevăzute 

de RGOC, după caz, sportivei și/sau clubului.  

 

X. TRANSFERUL  

10.1. Perioada de transfer aprobată pentru depunerea actelor este cuprinsă între 01 august 2022 

pana cu 72 de ore înainte de primul joc din LNBF. În plus, sunt permise 6 transferuri înlocuiri de 

jucătoare străine sau romance până la data de 28 februarie 2023, dintre care o înlocuire medicală 

cu revenirea pe L20 a jucătoarei accidentate.  

10.2 Echipele mai au dreptul la o altă înlocuire medicală, în perioada 01-31 martie 2023, dar 

jucătoarea accidentata nu va mai avea drept de joc la aceasta echipa până la finalul sezonului.  

10.3 Dosarul de transfer trebuie depus în termen, dar jucătoarea primește drept de joc numai când 

este obținută cartea verde și se face dovada achitarii taxei de transfer sau a taxei de jucător străin.  

10.4 Jucătoarele transferate primesc drept de joc numai dupa obținerea cărții verzi și achitarea 

taxei de transfer sau de jucător străin.  

a. Taxa jucătoare străina                 – 3.750 lei  

b. Taxa transfer jucătoare românca – 550 lei  

10.5 Echipele participante în LNBF vor putea efectua un numar nelimitat de înlocuiri de jucătoare 

pe L20, din fondul de jucătoare proprii legitimate. Aceste înlocuiri cu jucătoare din propriul fond 

de jucătoare nu sunt considerate transferuri de jucătoare, echipele putând astfel să completeze lista 

până la numarul maxim de 20 jucătoare.  

 

XI. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE  
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A. SALA 

11.1. Sala si spatiul de joc trebuie sa fie regulamentare, cu dimensiunile de 28 x 15 m, înălțimea 

plafonului de minimum 7 m, având echipamentul tehnic prevazut de ROJB.  

11.2 Echipele trebuie să joace în săli omologate cu dimensiuni regulamentare, să aibă 1-2 tabele 

de scor, sau cel putin o tabela de scor mare amplasată într-o zona cu vizibilitate maximă pentru 

ambele bănci ale echipelor, tabele de 24 de secunde deasupra panourilor, cu resetare la 14 secunde 

și cu zecimi de secundă pentru ultimele 5 secunde din atac, obligatoriu leduri roși pentru expirarea 

timpului de joc al perioadei sau a jocului și leduri galbene pentru expirarea perioadei de atac, 

suprafața să fie din parchet din lemn, să îndeplineasca normele de securitate, capacitatea sa fie mai 

mare de 400 de locuri, sonorizare, internet prin cablu la masa oficiala, kituri înregistrare video.  

11.3 Sala trebuie să fie omologata de CCLTO /CCCO a FRB, conform RGOC si ROJB.  

11.4 Omologarea va fi făcută în urma verificării nivelului de conformare cu cerințele referitoare 

la dimensiunile Echipamentului tehnic necesar pentru desfășurarea unui joc de baschet, prevăzute 

în ROJB.  

 

B. DATA ȘI ORA DE DISPUTARE  

11.5 În cadrul LNBF, jocurile se vor disputa la datele stabilite în program, având de regula ora de 

începere în intervalul orar 13:00 – 20:00. Într-un interval orar stabilit de comun acord, în funcție 

de programarea TV, iar în cazul in care echipele nu se înțeleg de comun acord, programarea va fi 

făcuta de DCE (Departament Competiții-Eligibilitate). 

11.6 În cazul jocurilor televizate (contract FRB și FRB TV), jocurile se vor disputa conform 

programarii DCE, în funcție de ora de transmisie TV. În cazul în care FRB nu va negocia un 

contract colectiv pentru transmiterea LNBF și CRBF 2022-2023, fiecare club poate semna 

contracte proprii de transmisie TV cu diverse televiziuni (locale, regionale, naționale sau 

internaționale). În cazul contractelor proprii de transmisie TV, meciurile se vor desfășura într-un 

interval orar regulamentar iar în cazul în care echipele nu se înteleg, programarea va fi facuta de 

DCE (Departament Competiții-Eligibilitate). 

11.7 În cazul jocurilor televizate, ora de disputare va fi stabilită în funcție de ora grilei transmisiei 

TV.  

11.8 Echipele trebuie să se conformeze și să ia masurile organizatorice necesare pentru prezentarea 

corespunzătoare la aceste jocuri.  

11.9 Refuzul nejustificat al unei structuri sportive participante în LNBF privind disputarea unei 

partide la data și ora stabilite pentru transmisia TV se penalizeaza cu suma de 10.000 lei. Echipele 

trebuie informate cu cel putin 7 zile premergătoare partidei, de data și ora jocului.  

11.10 Structurile sportive organizatoare ale jocurilor din cadrul LNBF sunt obligate să asigure, la 

cerere, pozitii de antrenament de 60 de minute tuturor echipelor participante în ziua premergatoare 

jocului/turneului și în ziua de pauza, precum și pozitii de antrenament de 45 de minute în zilele cu 

jocuri. În cazul nerespectării acestei prevederi sancțiunea este de 1.000 lei. 

 

C. MINGEA DE JOC  

11.11 În jocurile oficiale din cadrul LNBF și CRBF, 2022-2023, se vor utiliza mingii Molten GL 

marimea 6. Organizatorul jocului din cadrul LNBF și CRBF va pune la dispoziție mingiile pentru 

antrenamente, încălzire și joc (7-8 mingi). 

     

D. ECHIPAMENTUL DE JOC  
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11.12 Excepție la RGOC - pe echipamentul sportiv de joc este permis un numar nelimitat de 

sponsori, fără încălcarea regulilor principale din ROJB referitoare la numar, numele jucătorului și 

al echipei. 

11.13 Echipa gazdă (prima pe foaia de joc) va purta echipament de culoare deschisă (alb sau 

galben). Orice altă culoare a echipamentului este considerata culoare închisă. În cazul în care 

echipele ajung la înțelegere, pot fi inversate culorile.  

11.14 Pe tricoul de joc este obligatoriu ca pe față să aiba sigla FRB.  

11.15 Este permisă folosirea numerelor 0 și 00 și numerele de la 1 la 99.  

 

E. OFICIALI  

11.16 În LNBF/CRBF, ediția 2022-2023, delegarea arbitrilor se va face prin nominalizare de către 

CCAB în conformitate cu prevederile din RGOC și cu aprobarea presedintelui FRB. În toate fazele 

competiției se va arbitra cu trei arbitri. 

11.17. Echipele participante în LNBF și CRBF, ediția 2022–2023, nu au dreptul de a recuza arbitrii 

sau comisari pe parcursul desfășurării competiției 

11.18 În LNBF/CRBF, ediția 2022-2023, delegarea comisarilor se va face prin nominalizare de 

către Comisia de Comisari, în conformitate cu prevederile din RGOC și cu aprobarea președintelui 

FRB.  

11.19 În LNBF/CRBF baremul pentru un arbitru este de 287 lei brut, iar pentru comisar este de 

216 lei brut.  

11.20.  Fiecare club gazdă platește cheltuielile de transport, cazare, masa și baremurile de teren 

pentru 3 arbitri și 1 comisar, în baza CAS încheiate cu aceștia. De asemenea, va suporta și 

cheltuielile cu baremul oficialilor de la masă, cei 2 statisticieni și asistenta medicală conform HG 

1447/2007 (106 lei brut/oficial). 

11.21 Nerespectarea prevederilor de mai sus nu este un motiv pentru neînceperea jocurilor. 

  

F. ÎNREGISTRĂRI  

11.22 Înregistrarea video și înregistrarea statistică a jocurilor sunt obligatorii pentru toate jocurile 

din LNBF și CRBF, conform RGOC.  

 

Înregistrarea video  

11.23 Pentru sezoanele anterioare 2022-2023, FRB a încheiat un contract cu o firma specializată 

pentru a face înregistrarea jocurilor pentru echipele participante în LNBF și CRBF.  

11.24 Pentru implementarea sistemului, cluburile participante trebuie să asigure toate conditiile 

tehnice și să se asigure de funcționarea acestuia. Echipele trebuie să asigure buna funcționare a 

sistemului, inclusiv prin asigurarea internetului prin cablu. Sabotarea inregistrării jocului se 

sancționează cu amenda de 10.000 lei. 

11.25 Eventualele costuri de acces, funcționare și găzduire pentru operatorii/echipamentele firmei 

specializate sunt în sarcina clubului organizator care, în calitate de gazda, desfășoară jocurile în 

sala respectivă.   

11.26 Echipele au dreptul să-și înregistreze numai propriile jocuri și fără a solicita acordul echipei 

organizatoare. În acest sens, echipa organizatoare va asigura conditii optime echipei vizitatoare 

pentru înregistrarea propriului joc dacă aceasta opțiune îi este adusă la cunoștință de către 

reprezentantul oficial al echipei oaspete cu minimum o ora înaintea desfășurării partidei. Sancțiuni 

amenda de 1500 lei.  
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Înregistrarea statistică 

11.27 Pentru jocurile din LNBF și CRBF, structura sportivă organizatoare este obligată să asigure 

înregistrarea statistică a jocurilor. Aceasta se va efectua în timp real (live) printr-un program oferit 

de către FRB. Echipamente minime necesare pentru transmitere:  

- conexiune internet prin cablu (conexiune internet prin cablu - cu viteze minime de 1Mbit/sec 

download și 3Mbit/sec upload)  

- calculator (laptop)  

- imprimantă  

- program statistic (oferit de FRB)  

11.28 În cazul în care aceasta activitate nu se poate desfășura din diverse cauze (defecțiuni 

imprimantă, computer, rețea internet, lipsă toner, lipsă hârtie, etc) unitatea sportivă organizatoare 

va fi sancționată cu o amenda de 500 de lei/joc. În caz de recidivă, cuantumul amenzii se va dubla 

de fiecare dată.  

11.29 Statisticienii delegați la jocuri vor primi adresa de url, user-ul și parola care vor fi specifice 

fiecărei echipe la începutul competiției pentru realizarea transmiterii live.  

11.30 Echipa organizatoare, care nu efectuează transmisia de date în timp real prin programul pus 

la dispoziție gratuit de către FRB, va fi amendată cu 1.000 de lei pentru fiecare joc.  

11.31 Obligația statisticianului echipei organizatoare este ca acesta să ofere, la sfârșitul fiecărui 

sfert, statistica ambelor echipe și una la sfârșitul partidei Comisarului FRB.  

11.32 Totodata, statisticianul are obligația să trimită fisierul *.fls în maxim 30 minute de la finalul 

jocului pe adresa: competiții@frbaschet.ro.  

 

G. NEPREZENTARE  

11.33 Neprezentarea la joc, retragerea din competiție sau retragerea de pe teren se vor soluționa în 

conformitate cu RGOC și ROJB.  

 

H. COMUNICAREA REZULTATULUI  

11.34. Pentru toate jocurile oficiale din LNBF disputate, responsabilitatea transmiterii rezultatelor 

revine structurilor sportive organizatoare ale acestora.  

11.35 Acestea sunt responsabile pentru transmiterea la DCE a rezultatului jocului, în 60 de minute 

de la terminarea acestuia la adresa competiții@frbaschet.ro. Pentru nerespectarea termenului 

echipa în culpă va fi sancționată cu o amenda de 500 de lei/joc.  

11.36 Pentru a exista un dublu control al exactității datelor, aceasta prevedere nu anuleaza 

prevederea privind obligația Comisarilor FRB delegati la joc de a transmite telefonic la DCE 

rezultatul, imediat dupa terminarea jocurilor.  

 

XII. PRINCIPII GENERALE FINANCIARE  

12.1. Pentru a fi luate în considerare și judecate, contestațiile împreună cu taxa aferentă, în suma 

de 1.000 de lei, vor fi trimise la sediul FRB în conformitate cu prevederile RGOC. 

12.2 Toate sancțiunile financiare vor fi achitate integral în contul FRB.  

12.3 Greselile tehnice antrenori/bancă/jucători vor fi sancționate conform noului RGOC. 

 

XIII. CONDIȚII ORGANIZATORICE  

mailto:competitii@frbaschet.ro
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13.1. Asigurarea cu 30 de minute înainte de ora oficială de începere a jocului a asistenței medicale 

calificate, medic sau asistent medical și unitate mobila de intervenție (salvare) pentru întreaga 

durată a jocurilor oficiale pe care le organizează. 

13.2. La prezentarea echipelor înaintea jocurilor toți componenții echipei trebuie sa fie echipați 

identic. Nerespectarea purtării echipamentului identic de către componenții echipei se 

sancționează cu 500 lei pentru fiecare jucător/joc.  

13.4 Asigurarea unei comportări exemplare a tuturor membrilor clubului (președinte/director, 

jucători, antrenori, manageri, însoțitori, reprezentanți ai clubului) în cazul jocurilor din cadrul 

turneelor LNBF, în așa fel încât jocul să se desfășoare în condiții de fair-play, cu respectarea 

imaginii de grup sau individuală a FRB, a cluburilor, a adversarilor și a oficialilor. Penalitate în 

conformitate cu Regulamentul Comisiei de Disciplină.  

13.5 Asigurarea echipamentelor necesare pentru arborarea în sală a drapelului României. 

Penalitatea pentru abatere este de 1.000 de lei pentru fiecare joc în care nu este arborat drapelul 

României.  

13.6 Asigurarea intonării Imnului Național este obligatorie înaintea disputării finalei 

LNBF/CRBF. Penalitatea este de 1.000 de lei.  

13.7 Asigurarea securitatii echipelor participante și a persoanelor oficiale (arbitrii, comisar, etc.) 

din momentul sosirii și până la plecarea, în deplină siguranță, de la locul de desfășurare a jocului.  

13.8 Prezentarea planului de asigurare a ordinii Comisarului FRB înainte de joc. 

13.9 Protecția zonei în care se desfășoară controlul antidoping pentru a facilita respectarea 

întocmai a procedurilor de control, în cazul în care se efectuează control antidoping la jocul 

respectiv.  

13.10 În cazul jocurilor televizate, echipele participante, la solicitarea partenerului media al FRB, 

sunt obligate să asigure, imediat dupa terminarea jocului, condițiile necesare pentru realizarea 

flash-interviurilor, cu participarea antrenorilor principali precum și a una/ două jucătoare de la cele 

două echipe care au disputat partida respectivă. Sancțiuni 500 de lei pentru fiecare invitat care 

refuză participarea la flash – interviuri TV.  

13.11 Amplasarea în sala în care se organizează jocurile LNBF, a unui banner cu sigla FR Baschet, 

în loc vizibil (central) si de o asemenea maniera încât să fie permanent în raza vizuală pentru 

camerele televiziunii care transmite jocurile. Bannerul nu trebuie sa fie acoperit de alte materiale 

publicitare și trebuie sa fie văzut în întregime. Nerespectarea prezentei prevederi se sancționează 

cu amenda de 1.000 de lei. În cazul în care, prin Caietul de sarcini, organizatorul are obligația de 

a avea LED-uri la meciurile din turneul LNBF, acesta trebuie sa respecte conditile prevazute și 

distribuția clipurilor ce vor rula pe LED-uri.  

13.12 Dacă un însoțitor al echipei părăsește zona băncii și se duce în tribună sau în alt loc din sală, 

pentru o perioada de timp, el nu mai poate reveni în zona băncii la jocul respectiv.  

 

XIV. PROTECȚIA ZONEI BĂNCII ECHIPELOR  

14.1. Organizatorul meciurilor din LNBF trebuie sa respecte toate prevederile din Protocolul 

medical FRB, dacă acesta va fi din nou necesar, referitor la împărțirea zonelor din sala de sport și 

la accesul participanților în aceste zone (bancă, zona terenului). Firma de paza trebuie să se asigure 

că nici o altă persoană nu va fi prezentă într-o zona în care nu are acces.  

14.2. În zona băncilor echipelor vor fi dispuse 16 scaune, conform ROJB, și nu va fi permis accesul 

altor persoane în această zonă.  

 

XV. DISPOZIȚII FINALE  
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15.1. CCLTO/CCCO sau judecatorul unic vor lua în consideratie contestațiile privind rezultatul 

jocului numai dacă sunt insoțite de dovada achitării taxei de contestatie de 1.000 lei, suma 

nerambursabila.  

15.2. CCLTO/CCCO se va autosesiza în toate cazurile de organizare slabă a jocurilor semnalate 

în rapoartele comisarilor FRB sau în mass-media.  

15.3. Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoașterea sau interpretarea greșita a prevederilor 

prezentului regulament.  

15.4. Incidentele produse înainte, în timpul și după terminarea jocului, vor fi analizate și 

soluționate de către comisiile jurisdictionale ale FRB.  

15.5. Pentru cazurile punctuale care nu sunt cuprinse în prezentul regulament, se vor aplica 

prevederile RGOC.  

15.6. Pentru toate cazurile nespecificate în Regulamentele FRB, Consiliul Director sau 

Președintele FRB va decide în baza propunerilor Comisiilor și Colegiilor de specialitate ale FRB.  

15.7. În orice moment al competiției, în cazul suspendarii temporare a activitatii competiționale, 

CD al FRB va adapta la propunerea CCCO sistemul competițional și calendarul competițional. 

15.8. În functie de deciziile FIBA referitoare la competițiile internaționale ale lotului Național de 

senioare, programul va fi modificat corespunzător. 

15.9. În funcție de evoluția pandemiei COVID-19, Consiliul Director al FRB poate modifica 

prezentul Regulament Specific și va elabora Protocolul medical FRB în conformitate cu legislația. 


