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I. ADMINISTRATIV 
 
1. Liga 1 de Baschet Masculin (L1M), sezonul 2022-2023, este un Campionat Național pentru structuri sportive 
cu echipe masculine de seniori, organizat de către FRB, în acord cu prevederile legale.  
2. Prezentul Regulament Specific stabileşte sistemul de desfăşurare al Campionatului Naţional L1M prin care se 
desemnează la finalul sezonului 2022-2023 echipa campioană națională a L1M precum și cele 2 (două) echipe 
care promovează în Liga Națională de Baschet Masculin, sezonul 2023-2024. 
3. Comunicarea și corespondența dintre FRB și structurile sportive participante în L1M referitoare la această 
competiție se vor purta în limba româna. 
 
II. DREPTUL DE PARTICIPARE ÎN L1M, 2022-2023 
 
4. Pot participa în L1M echipe ale structurilor sportive afiliate la FRB, conform prevederilor RGOC, denumite în 
continuare “echipe de sine stătătoare”, cu drept de promovare în sezonul următor al LNBM.  
4.1. Cluburile cu echipe înscrise în LNMB, sezonul 2022-2023, pot participa cu o echipă și în L1M, fără drept de 
promovare. Echipa este înscrisă în L1M sub denumirea clubului care deține locul în LNMB și va putea adăuga în 
denumirea echipei și alte nume, în concordanță cu asocierea cu eventuali parteneri. Aceste echipe vor fi denumite 
în continuare “echipe satelit”. 
5. O structură sportivă afiliată la FRB poate să înscrie o singură echipă în L1M, sezonul 2022-2023. 
 
III. TAXE ȘI ÎNREGISTRAREA ÎN COMPETIȚIE 
 
A. Taxa de înscriere 
6. Taxa de înscriere în L1M, sezonul 2022-2023, este de 1.000 de lei, plătită integral până la data de 30 septembrie 
2022. 
7. Înscrierea în L1M se va face până în data de 30 septembrie 2022. Înscrierile pentru competiție nu vor fi 
acceptate decât dacă sunt însoțite de toate documentele prevăzute în RGOCB, completate și semnate 
corespunzător.  
 
IV. CALENDARUL COMPETIȚIONAL 
 
Faza 1 – sezon regulat L1M - se desfășoară în perioada 15.10.2022 – 22.04.2023 
9. Echipele participante în L1M (estimativ 12 echipe) formează o serie unică și vor juca în prima fază după sistemul 
fiecare cu fiecare, tur-retur, în urma acestor meciuri stabilindu-se clasamentul sezonului regulat L1M.  
Etapele din faza 1 se stabilesc conform Tabelei Berger de 10-12 echipe, ordinea fiind stabilită prin tragere la sorți.  
Datele de desfășurare pentru etapele din tur – 15.10.2022 (et. 1), 22.10.2022 (et. 2), 29.10.2022 (et. 3), 
04.11.2022 (et. 4), 13.11.2023 (et. 5), 20.11.2022 (et. 6), 27.11.2022 (et. 7), 03.12.2022 (et. 8), 09.12.2022 (et. 
9), 23.12.2022 (et. 10) și 07.01.2023 (et. 11)   
Datele de desfășurare pentru etapele din retur – 14.01.2023 (et. 1), 28.01.2022 (et. 2), 04.02.2022 (et. 3), 
11.02.2023 (et. 4), 18.02.2022 (et. 5), 25.02.2023 (et. 6), 11.03.2023 (et. 7), 18.03.2023 (et. 8), 26.03.2023 (et. 
9), 08.04.2023 (et. 10), 22.04.2023 (et. 11).  
  
Faza 2 – Turneul Final - se desfășoară în perioada 12-14.05.2023 
10. Primele 4 echipe din clasamentul final al sezonului regulat se califică la Turneul Final L1M de promovare, 
unde vor juca în sistem fiecare cu fiecare un singur tur iar la final primele două clasate vor promova în LNBM, 
sezonul 2023-2024. 
11. Meciurile din cadrul etapelor se pot disputa vineri, sâmbătă sau duminică, corespunzător etapelor programate 
și pot fi reprogramate respectând prevederile RGOC.  
11.1 Meciurile din ultima etapă din retur, care pot influența clasamentul final, vor fi jucate în aceeași zi și la aceeași 
oră stabilită de FRB. 
11.2. Meciurile din cadrul Turneului Final L1M de promovare se vor disputa în datele stabilite de FRB, împreună 
cu partenerul TV, în cazul în care acest turneu va fi televizat. 
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11.3. Echipele satelit, care nu au drept de promovare în LNBM, nu participă la Turneul Final L1M de promovare, 
chiar dacă se situează pe unul din primele patru locuri în clasamentul final al sezonului regulat. În locul acesteia 
va participa la Turneul Final L1M de promovare următoarea echipă din clasament.  
 
V. ECHIPE PARTICIPANTE 
12. Echipa participantă va fi înscrisă în L1M sub denumirea clubului care completează formularul de înscriere și 
pot fi adăugate și alte nume, în concordanță cu asocierea cu eventuali parteneri. 
13. Echipele pot folosi numai jucători care au legitimații tip FRB, cu viza anuală și aviz medical valabil aplicate în 
legitimație, înscriși pe lista jucătorilor cu drept de joc înregistrați la FRB, maxim 18 jucători (L18).  
14. Fiecare structură sportivă cu echipă înscrisă în L1M are obligația de a participa cu o echipă de 3x3 în 
competițiile naționale, CN 3x3 seniori și CR 3x3 seniori. 
15. Echipele pot înregistra la FRB în L18 maxim 2 jucători străini, care pot fi trecuți și pe L12 (lista de joc). 
16. La finalul sezonului 2022-2023, primele două echipe clasate la Turneul Final al L1M vor promova în LNBM, 
sezonul 2023-2024. 
17. Echipele care obțin dreptul de promovare în LNBM trebuie să anunțe FRB în maxim două săptămâni de la 
încheierea Turneului Final de promovare dacă se înscriu în LNBM, sezonul 2023-2024. În cazul în care o echipă 
declină promovarea și nu se poate înscrie în LNBM, atunci în locul acestei echipe va participa în sezonul următor 
al LNBM penultima echipă (locul 17) din clasamentul final al LNBM, sezonul 2022-2023. În cazul în care nici 
echipa de pe locul 17 nu poate participa, atunci locul acesteia va fi preluat de echipa de pe locul 18. 
17.1. Dacă una dintre echipele care au obținut promovarea nu anunță FRB în timpul precizat mai sus că nu poate 
participa în LNBM, sezonul 2023-2024, atunci aceasta nu va avea dreptul să se înscrie nici în L1M, sezonul 2023-
2024.  
 
Retragerea din competiție: 
18. Retragere înainte de începerea L1M - se sancționează cu amendă de 1.000 lei și pierderea taxei de înscriere.  
19. Retragere în timpul competiției - se sancționează cu pierderea dreptului clubului respectiv de a înscrie o echipă 
în L1M în sezonul următor și amendă de 2.500 euro. 
 
VI. ANTRENORI 
20. Echipele participante în L1M, sezonul 2022-2023, vor fi conduse întotdeauna de către antrenori calificați cu 
specializare baschet, cu carnete de antrenor, categoria senior sau maestru, posesor al licenței FRB tip “A”, 
valabile pe anul competițional respectiv și care sunt înscriși în “Lista jucătorilor și însoțitorilor înregistrată de FRB” 
(L18).  
21. Antrenorii principali români trebuie să posede o categorie de clasificare corespunzătoare competiției la care 
antrenează și licență FRB tip „A”. Nivelul profesional al antrenorilor principali români pentru L1M: trebuie să dețină 
un carnet de antrenor, categoria senior sau maestru. 
22. Antrenorii secunzi (asistenți) trebuie să posede o categorie de clasificare corespunzătoare competiției la care 
antrenează și licență FRB tip „A” sau tip ”B”.  
23. Antrenorii de altă naționalitate decât 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 altă țară, să facă dovada că a 
participat la 2 cursuri internaționale FIBA în ultimii 2 ani, și să achite taxa licență antrenor strain + viză anuală 
L1M. 
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). 
24. În colectivul tehnic al unei echipe de baschet vor fi maxim 4 antrenori (antrenor principal, 2 antrenori secunzi, 
1 director tehnic), dintre care, cel mult unul poate fi străin. Dacă o echipă nu are la meci cel puțin 1 antrenor, la 
prima abatere va primi avertisment iar la următoarele abateri va fi penalizată cu câte 100 euro/joc. 
25. Directorul tehnic trebuie să dețină carnet de antrenor avizat și completat la rubrica angajamente.  
26. Antrenorii, la jocurile oficiale, trebuie să aibă o ținută decentă, fiind îmbracați după cum urmează: pantaloni 
lungi din stofă sau doc, pantofi, camașă sau tricou cu sigla structurii sportive, eventual cravată și sacou. 
27. Prezentarea în trening sau în alte ținute inadecvate a antrenorilor este interzisă și va fi sancționată cu câte 
100 euro/joc.   
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28. 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 după joc. 
28.1 Antrenorul aflat în stare de suspendare nu poate avea acces în vestiarul echipei la jocurile oficiale. 
28.2 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 există o singură tribună, pe aceeași parte cu masa 
oficială, atunci antrenorul suspendat trebuie să stea într-o zona cât mai îndepărtată de banca echipei sale. 
28.3 Nerespectarea de către antrenor a dispozițiilor referitoare la interdicția de a lua legătura cu echipa sau de a 
intra in vestiarul echipei sau de a sta în zona băncii echipei se sancționează cu amendă de 250 euro. 
29. Antrenorii principali și secunzi de naționalitate română sau străină ai echipelor din L1M trebuie să respecte 
cerințele Regulamentului de licențiere FRB.  
30. În situația în care antrenorul principal a fost concediat, sau este în imposibilitatea de a conduce, echipa va 
putea fi condusă de antrenorul secund maximum 30 de zile calendaristice după care echipa trebuie să stabilească 
un nou antrenor care urmează să îndeplinească rolul antrenorului principal. Acest antrenor va trebui să 
îndeplinească standardele obținerii Licenței FRB tip ”A”. 
 
VII. JUCĂTORI 
31. Lista jucătorilor cu drept de joc va fi de maximum 18 jucători (L18) pentru fiecare echipă din L1M. 
32. Echipele pot solicta înscrierea pe foaia de joc L18 a jucătorilor participanți în Campionatele Naționale de juniori 
și legitimati la alte cluburi, numai în urma intocmirii si aprobării fromularului de “Acord de joc la altă categorie”.  
33. Aceștia vor avea drept de joc pentru echipa de L1M pe toata durata sezonului competițional. Ei pot fi trecuți 
pe L12 și se va prezenta la joc “Acordul de joc la altă categorie” cu viza medicală valabilă și actul de identitate.  
34. Pentru echipele satelit, jucătorii înscriși pe lista de joc L12 pot fi și oricare dintre componenții echipei de LNBM, 
cu condiția să fie înregistrați pe L18 la L1M, precum și pe L18 a echipei de LNBM aprobată de FRB și să fie 
respectate cerințele tehnice din prezentul Regulament. 
35. Fiecare echipă participantă în L1M va avea dreptul să transfere și să înregistreze pe L18 maximum doi jucători 
străini, care pot fi înscriși pe L12 la fiecare meci. 
36. Pot fi folosiți și jucători juniori de altă cetățenie care au fost legitimați și au activat în cel puțin 3 Campionate 
Naționale de juniori (sezoane complete și consecutive) organizate de FRB – aceștia au drept de joc ca români în 
L1M („pașaport de teren”); Referitor la jucătorii cărora li se aplică regula "pașaportului de teren", aceștia obțin 
drept de joc ca jucători români, dar nu li se aplică regula jucătorului U23. 
37. O echipa trebuie sa prezinte la inceperea jocului minimum 8 jucători echipați și care au drept de joc. În caz 
contrar, amenda în valoare de 100 euro pentru fiecare jucător lipsă. 
38. Pe toată durata jocului este obligatorie prezența pe teren a minim 2 jucători români sub 23 de ani (nascuți 
2000 sau mai mici). Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu forfait tehnic. 
39. Echipele din L1M pot folosi maxim un jucător naturalizat pe foaia de joc, în conformitate cu regula FIBA. 
40. Jucătorii sau antrenorii care nu au achitat în contul FRB amenzile pentru sancțiunile anterioare, nu au drept 
de joc până când se face dovada plății integrale a cuantumului amenzii primite. 
 
VIII. CONTROL ANTIDOPING 
41. Jucătorii înregistrați pentru competițiile FRB sunt de acord prin semnarea formularului de accept al contolului 
antidoping, să se supună testelor de control antidoping, să furnizeze probe (de exemplu, urină, sânge, salivă) și 
să se supună oricărui alt tip de test de control prevăzut de către FIBA, IOC sau Agenția Mondială Antidoping 
(WADA) ori de câte ori sunt solicitați să o facă. 
42. În cazul depistării pozitive a jucătorilor unei echipe participante în cadrul competițiilor naționale, ANAD va 
decide perioadele de suspendare conform legislației în vigoare. 
 
IX. CONVOCAREA LA ECHIPA NAȚIONALĂ 
43. Convocarea jucătorilor seniori și juniori la acțiunile echipelor naționale se va face înainte de începerea 
acestora, în formă scrisă prin formularul de convocare.   
44. Convocările pot fi făcute și în cazul apariției unor acțiuni ale echipelor naționale neprevăzute și neplanificate 
anterior. 
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45. Formularul de convocare va fi înaintat către clubul la care este legitimat sportivul și sportivului pe adresa de 
poștă electronică personală. Responsabilitatea comunicării tuturor informațiilor transmise de FRB prin formular 
precum și asigurarea transportului sportivilor la și de la acțiunea echipei naționale revin clubului la care este 
legitimat sportivul. 
46. În cazul neprezentării sportivului la acțiunile lotului național se vor aplica sancțiunile prevăzute de RGOC, 
după caz, sportivului și/sau clubului. 
 
X. TRANSFERUL 
47. Perioadele de transfer:  
Perioada 1: 08.09.2022 - 12.10.2022 
Perioada 2: 03.01.2023 - 12.01.2023 – jucătorii transferați în perioada 2, obțin drept de joc după încheierea 
meciurilor din faza tur (etapa XI). 
48. Jucătorii străini transferați primesc drept de joc numai după obținerea cărtii verzi și achitarea taxei de transfer. 
49. La transferul jucătorilor in L1M se aplică următoarele taxe:  
Taxa transfer jucător străin - 1500 euro 
Taxa transfer jucător român – 330 lei 
50. Echipele participante în L1M vor putea efectua în L18 un număr nelimitat de înlocuri de jucători din fondul 
propriu de jucători legitimați. Aceste înlocuiri cu jucători din propriul fond de jucători nu sunt considerate transferuri 
de jucători, echipele putând astfel să completeze lista până la numărul maxim de 18 jucători, plătind taxa de 50 
lei/înlocuire sau adăugare. 
51. Pentru jucătorii tineri, echipele trebuie să achite taxa de formare juniori in conformitate cu RGOC. 
 
XI. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE  
A. SALA 
52. Sala și spațiul de joc trebuie să fie regulamentare, cu dimensiunile de 28X15 m, înăltimea plafonului de 
minimum 7 m, având echipamentul tehnic prevăzut de ROJB. 
53. Sala trebuie să fie omologată de Comisia CCLTO, conform RGOC și ROJB. 
54. Omologarea vă fi făcută în urmă 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 
55. În cadrul L1M, jocurile se vor disputa la datele stabilite în program, având ora de începere în intervalul orar 
10:00 – 20:00.   
56. În cazul jocurilor televizate (contract FRB și FRB TV), jocurile se vor disputa conform programării CCLTO, în 
funcție de ora de transmisie TV. 
57. În cazul jocurilor televizate, ora de disputare va fi stabilită în funcție de ora grilei transmisiei TV.  
58. Echipele trebuie să se conformeze și să ia măsurile organizatorice necesare pentru prezentarea 
corespunzătoare la aceste jocuri. 
59. Refuzul nejustificat al unei structuri sportive participante în L1M privind disputarea unei partide la data și ora 
stabilite pentru transmisia TV se penalizează cu suma de 2.500 de euro.  
60. Echipele au obligația de a anunța în scris adversarul și FRB, ora de joc și sala, până luni la ora 12:00 pentru 
jocul programat în week-end. În caz contrar, CCLTO va sancționa clubul respectiv cu 100 euro. În caz de recidivă 
suma se dublează. 
61. Reprogramarea unui joc din campionatul național L1M se poate face în conformitate și cu respectarea 
prevederilor RGOC, înainte sau după data de disputare programată inițial. 
62. Pentru toate situațiile care nu se incadreaza în prevederile RGOC privind reprogramarea unui joc, acest lucru 
va fi posibil numai cu acordul adversarului și achitarea unei taxe în cuantum de 100 Euro. 
C. MINGEA DE JOC 
63. În jocurile oficiale din cadrul L1M, sezonul 2022-2023, se vor utiliza mingii Molten mărimea 7. Organizatorul 
jocului va pune la dispoziție mingiile necesare pentru antrenamente, încălzire și joc. 
 
D. ECHIPAMENTUL DE JOC 
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64. Echipamentul de joc trebuie să fie conform prevederilor RGOC. Încălcarea prevederilor referitoare la 
echipamentul echipei pentru joc se va sancționa cu amendă de 200 de lei pentru fiecare joc. Prin excepție, conform 
deciziei Consiliului Director din 17.08.2021, pe echipamentul sportiv de joc este permis un număr nelimitat de 
sponsori, fără încălcarea regulilor principale din ROJB referitoare la număr, numele jucătorului și al echipei. 
65. Echipa gazdă (echipa A - prima pe foaia de joc) va purta echipament de culoare deschisă (alb sau galben). 
Orice altă culoare a echipamentului este considerată culoare închisă.  
66. Pe tricoul de joc este obligatoriu pe fața să aibă sigla FRB. 
67. Este permisă folosirea pe tricourile de joc a numerelor 0, 00 și de la 1 până la 99. 
 
E. OFICIALI 
68. În L1M, sezonul 2022 – 2023, delegarea arbitrilor se va face prin nominalizare de către CCAB în conformitate 
cu prevederile din RGOC și cu aprobarea președintelui FRB iar delegarea comisarilor se va face prin nominalizare 
de către CC în conformitate cu prevederile din RGOC și cu aprobarea Secretarului General FRB. În L1M, sezonul 
2022 – 2023, la fiecare meci vor fi delegați 3 arbitrii, 1 comisar, 3 oficiali de la masa scorerului și 2 statisticieni. 
69. Echipele participante în L1M, ediţia 2020 – 2021, nu au dreptul de a recuza arbitrii sau comisari pe parcursul 
desfaşurării competiţiei. 
70. Pentru Turneul Final L1M, președintele FRB poate nominaliza un Judecător Unic care va fi sesizat, va strânge 
probele necesare, va analiza și decide pentru încălcările regulamentelor sau pentru incidentele disciplinare. 
Decizia acestuia este definitiva și executorie neexistand cale de apel.  
71. În L1M, baremul pentru arbitru este de 167 lei brut și pentru comisar este de 125 lei brut. Pentru ceilalti oficiali 
de masă și asistența medicală, în L1M, rămân aceleași baremuri din sezonul precedent, fiind calculate conform 
HG 1447/2007 (84 lei brut pentru un oficial de masă și 167 lei brut pentru doctor). 
72. Plata drepturilor serviciilor de arbitraj/comisariat/oficiali se va face astfel: 
- la jocurile din L1M, cheltuielile de transport, masa și cazare pentru arbitrii, comisari si oficialii de la masă, inclusiv 
baremurile acestora, vor fi achitate de către clubul organizator (gazdă). 
- la Turneul Final L1M de promovare se va face prin taxa de participare. 
73. Nerespectarea prevederilor art. 73 nu este un motiv pentru neînceperea jocurilor, urmând să fie consemnat 
obligatoriu în raportul suplimentar al comisarului și arbitrilor. 
 
F. ÎNREGISTRĂRI 
74. Înregistrarea video și înregistrarea statistică a meciurilor sunt obligatorii pentru Turneul Final L1M.  
75. Înregistrarea video este obligatorie și pe întreaga durata a sezonului L1M, 2022-2023, în vreme ce 
înregistrarea statistică este puternic recomandată pe întreaga durata a sezonului L1M, 2022-2023. 
Înregistrarea video 
76. În sezonul 2022-2023, echipele participante în L1M vor asigura înregistrarea jocurilor desfăşurate în cadrul 
L1M prin contractul FRB cu o firmă specializată. În cazul în care este posibil, în sală poate fi implementat sistemul 
oferit de FRB iar cluburile trebuie să asigure toate condițiile tehnice și să se asigure de funcționarea acestuia. 
Sabotarea înregistrării jocului se sancționează cu amendă de 2.000 de euro. Eventualele costuri de acces, 
funcționare și găzduire pentru operatorii/echipamentele firmei specializate sunt în sarcina clubului organizator 
care, în calitate de gazdă, desfășoară jocurile în sala respectivă. În cazul în care această variantă nu este posibilă 
într-una din sălile de joc, structura sportivă organizatoare are obligația să înregistreze jocurile video pe suport 
electronic. 
77. În caz de incidente, conflict sau violențe, sau la solicitarea comisarului/arbitrului principal sau a delegatului 
FRB/Judecatorului unic, echipa organizatoare va oferi obligatoriu înregistrarea originală a jocului persoanei 
mentionate, imediat după joc. În cazul în care nu se respectă această prevedere, sanctiunea este de 300 Euro. 
78. Echipele vizitatoare au dreptul să-şi înregistreze numai propriile jocuri şi fără a solicita acordul echipei 
organizatoare. În acest sens, echipa organizatoare va asigura condiţii optime echipei vizitatoare pentru 
înregistrarea propriului jocului dacă această opţiune îi este adusă la cunostinţă de către reprezentantul oficial al 
echipei oaspete cu minim o oră înaintea desfăşurării partidei. Sancțiune cu amendă de 200 de lei. 
Înregistrarea statistică 
79. Pentru jocurile din Turneul Final L1M de promovare înregistrarea statistică este obligatorie iar în timpul 
sezonului regulat este puternic recomandată. Aceasta se va efectua în timp real (live) printr-un program oferit 
gratuit de către FRB iar structura organizatoare va face toate diligențele pentru a asigura transmisia. 
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Echipamente minime necesare pentru transmitere: 
• conexiune Internet prin cablu (cu viteze minime de 1Mbit/sec download si 3Mbit/sec upload) 
• calculator (laptop) 
• imprimantă  
• program statistic (oferit de FRB) 
80. În cazul în care această activitate nu se poate duce din diverse cauze (defecțiuni imprimantă, eroare 
laptop/computer, lipsă conexiune internet prin cablu, lipsă toner, lipsă hârtie etc) structura sportivă organizatoare 
va fi sancționată cu o amenda de 200 lei/joc. În caz de recidivă, cuantumul amenzii se va dubla de fiecare dată. 
81. Statisticianul va primi adresa de url, user-ul şi parola care vor fi specifice fiecărei echipe la începutul L1M 
pentru realizarea transmiterii live. Obligaţia statisticianului echipei gazdă este ca acesta să ofere, la sfârşitul 
fiecărui sfert, statistica ambelor echipe şi una la sfârşitul partidei Comisarului FRB și să trimita fisierul .fls pe 
adresa: competitii@frbaschet.ro. 
 
G. NEPREZENTARE 
82. Neprezentarea la joc, retragerea din competiție sau retragerea de pe teren se vor soluționa în conformitate cu 
RGOC, ROJB și prezentul Regulament. 
 
H. COMUNICAREA REZULTATULUI  
83. Pentru toate jocurile oficiale din L1M disputate în sezonul 2022-2023, responsabilitatea transmiterii rezultatelor 
revine structurilor sportive organizatoare ale acestora. 
84. Acestea sunt responsabile pentru transmiterea la FRB a rezultatului jocului, în 60 de minute de la terminarea 
acestuia la adresa competitii@frbaschet.ro. Pentru nerespectarea termenului echipa în culpă va fi sancționată cu 
o amendă de 200 de lei/joc. 
85. Pentru a exista un dublu control al exactității datelor, aceasta prevedere nu anulează prevederea privind 
obligația Comisarilor FRB delegați la joc de a transmite telefonic la DCE rezultatul, imediat după terminarea 
jocurilor. 
 
XII. PRINCIPII GENERALE FINANCIARE 
86. Acordarea dreptului de organizare a Turneului Final L1M de promovare se face prin încredințare directă de 
către FRB, în urma analizei ofertelor primite de la echipele participante. Taxa organizare Turneu Final L1M de 
promovare – cu începere de la 10.000 lei. 
87. Taxele aferente participării la Turneul Final L1M de promovare vor fi achitate de echipele participante în 
cuantumul și la termenele prevăzute de FRB.  
88. Pentru a fi luate în considerare și judecate, contestațiile împreună cu taxa aferentă, în sumă de 200 de euro, 
vor fi trimise la sediul FRB în conformitate cu prevederile RGOC. 
89. Toate sancțiunile financiare fără deducerea comisioanelor bancare vor fi achitate integral în contul FRB. 
90. Greșelile tehnice acordate antrenorilor, băncilor tehnice și jucătorilor, în L1M, vor fi sancționate conform noului 
RGOC, care stabilește și procedura de plată. În cazuri speciale de indisciplină, arbitrul principal și comisarul vor 
face rapoarte suplimentare care vor fi înaintate Comisiei de Disciplină. 
91. Neachitarea până la jocul următor a sumelor datorate în urma aplicării sancţiunilor financiare dictate de către 
CCLTO sau alte entități ale FRB contra jucătorilor, antrenorilor și însoțitorilor va determina suspendarea acestora, 
Utilizarea unui jucător cu dreptul de joc suspendat, ca urmare a neachitării sancţiunilor financiare, conduce la 
pierderea jocului prin neprezentare 20-0. 
92. Pentru sancțiunea financiară aplicată, structura sportivă, respectiv jucatorii/antrenorii în cauză, au obligatia de 
a face dovada plății, transmițând către FRB, prin fax sau e-mail, ordinul de plată vizat de banca ordonatorului, din 
care rezultă ca plată a fost efectiv realizată. 
 
XIII. CONDIȚII ORGANIZATORICE 
Structurile sportive participante în L1M sunt responsabile pentru: 
93. Asigurarea cu 20 de minute înainte de ora oficială de începere a jocului a asistenţei medicale calificate, medic 
sau asistent medical pentru jocurile oficiale, pe care le organizează. Peste ora de începere oficială a jocului se 
acorda un interval de maxim 15 minute pentru asigurarea prezenței personalului medical calificat. În situația 
neîndeplinirii cerinței, echipa gazdă va pierde jocul prin neprezentare scor 20-0. 
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94. Respectarea regulamentelor şi deciziilor FRB în ceea ce priveşte desfăşurarea competiţiilor de baschet din 
România. La prezentarea echipelor înaintea jocurilor toți componenții echipei trebuie să fie echipați uniform. 
Nerespectarea purtării uniforme a echipamentului de către componenții echipei se sancționează cu 100 de lei 
pentru fiecare jucător/joc. 
95. Asigurarea unei comportări exemplare a tuturor membrilor clubului (conducători, jucători, antrenori, manageri, 
însoţitori, reprezentanti ai clubului, suporteri, spectatori) în cazul jocurilor de pe teren propriu, cât şi a celor din 
deplasare, în aşa fel încât jocul să se desfaşoare în condiţii de fair-play, cu respectarea imaginii de grup sau 
individuală a FRB, a cluburilor, a adversarilor, a oficialilor şi a spectatorilor. În caz contrar, vor fi analizate și 
sancționate conform Regulamentului de Disciplină. 
96. Asigurarea securităţii echipei vizitatoare şi a persoanelor oficiale (arbitrii, comisar, etc) din momentul sosirii şi 
până la plecare, în deplină siguranţă, de la locul de desfăşurare al jocului. 
97. Protecţia zonei în care se desfaşoară controlul antidoping pentru a facilita respectarea întocmai a procedurilor 
de control, în cazul în care se efectuează control antidoping la jocul respectiv. 
98. Amplasarea în sala în care se organizează jocurile de pe teren propriu a 1 (unui) banner cu sigla FRB, în 
locuri vizibile pentru spectatori. Banner-ul nu trebuie să fie acoperit de spectatori sau de alte materiale publicitare 
și trebuie să aibă vizibilitate integrală. Nerespectarea prezentei prevederi se sancționează cu avertisment la prima 
abatere, apoi cu amendă de 200 de lei/ joc. 
99. Dacă un însoțitor al echipei părăsește zona băncii și se duce în tribună sau în alt loc din sală pentru o perioadă 
de timp, el nu mai poate reveni în zona băncii la jocul respectiv. 
100. Poziționarea suporterilor care folosesc tobe, trompete sau alte instrumente muzicale numai în tribuna de pe 
latura opusă mesei oficiale. În cazul în care sala nu dispune de tribune pe ambele laturi ale terenului, suporterii 
care folosesc instrumentele specificate mai sus, vor fi amplasați în spatele băncilor echipelor pe care le susțin și 
la maxim de distanță pe care o permit caracteristicile constructive ale tribune de masa oficială. 
101. În situația în care zgomotul devine excesiv, împiedicând buna desfășurare a jocului, se vor lua măsurile care 
se impun pentru eliminarea influenței negative. 
 
XIV. PROTECȚIA ZONEI BĂNCII ECHIPELOR 
102. În zona băncilor echipelor vor fi dispuse 16 scaune și nu va fi permis accesul altor persoane în această zonă. 
Pentru protecția echipelor distanța din spatele băncilor și primul rând de spectatori trebuie sa fie de trei metri (3 
m). Prin excepție, dacă din punct de vedere constructiv nu se poate respecta aceasta prevedere, cel puțin în 
spatele băncii oaspeților vor fi eliberate primele 3 rânduri din tribună sau acestea vor fi ocupate numai de suporterii 
și/sau invitații oaspeților. 
 
XV. DISPOZIȚII FINALE 
103. CCCLTO sau judecătorul unic vor lua în considerație contestațiile privind rezultatul jocului numai dacă sunt 
însoțite de dovada achitării taxei de contestație de 200 euro, sumă nerambursabilă.  
104. CCCLTO se va autosesiza în toate cazurile de organizare slabă a jocurilor semnalate în rapoartele 
comisarilor FRB sau în mass-media. 
105. Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoașterea sau interpretarea greșită a prevederilor prezentului 
regulament. 
106. Incidentele produse înainte, în timpul și după terminarea jocului, vor fi analizate și soluționate de către 
comisiile jurisdicționale ale FRB, cu excepția celor de la Turneul Final L1M de promovare, care vor fi analizate și 
soluționate de Judecătorul Unic delegate de FRB. 
107. Pentru toate cazurile nespecificate în Regulamentele FRB, Consiliul Director sau Președintele FRB, după 
caz, decide în baza propunerilor Comisiilor și Colegiilor de specialitate ale FRB. 
108. În orice moment al competiției, în cazul nefericit al unei suspendări temporare a activității competiționale, 
Consiliul Director al FRB va adapta, la propunerea CCLTO, sistemul și calendarul competițional. 
110. Dacă se impune și este necesar, Consiliul Director al FRB poate modifica prezentul Regulament Specific. 


