REGULAMENT SPECIFIC
CUPA ROMÂNIEI DE BASCHET MASCULIN 3x3
EDIŢIA 2020

I.

ADMINISTRATIV

1.1 Cupa României de Baschet Masculin 3x3, Ediţia 2020 este o competiţie dedicată
structurilor sportive afiliate, definitiv sau provizoriu, organizate de FRB (şi/sau în
parteneriate cu organizatori acreditaţi FIBA/FRB), în acord cu prevederile legale.
1.2. FRB va acorda trofeul Cupa României 3x3 pentru câștigătorul competiţiei.
1.3. Comunicarea și corespondența dintre FRB și structurile sportive participante în LNBM
& CRBM 3x3 se vor purta în limba română, prin intermediului email-ului (adresele de email:
monica.nicolaescu@frbaschet.ro şi andrei.ioan@frbaschet.ro)

II. DREPTUL DE A PARTICIPA ÎN CRBM 3x3, EDIŢIA 2020
2.1. Au dreptul de a participa în CRBM 3x3, Ediţia 2020, structurile sportive care au
participat în LNBM 5v5 şi Liga I Masculin, în sezonul 2019-2020, precum şi alte cluburi
afiliate, definitiv sau provizoriu, la FRB care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate.
2.2. O structură sportivă (club sportiv) poate să înscrie o singură echipă în CRBM 3x3,
respectând condiţiile prezentului regulament.
2.3. Structurile sportive (cluburile) vor depune formularul de înscriere şi dosarul cu toate
documentele necesare validării înscrierii pentru CRBM 3x3 până la data de 05.02.2020.
Echipele care sunt înscrise în LNBM 5v5, ediţia 2019-2020 au obligaţia să participe şi în
Cupa României de Baschet Masculin 3x3, ediţia 2020.
2.4. O structură sportivă poate înscrie minim 4 (patru) și maxim 6 (șase) sportivi români
legitimaţi 3x3, cu viza sportivă la zi, care au cont unic şi confirmat pe platforma
https://play.fiba3x3.com/.
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III. ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMPETIŢIA CRBM 3x3, EDIŢIA 2020
A. Taxa de înscriere turnee FRB din cadrul CRBM 3x3. Echipele participante în
LNVM 5v5 2019-2020 au achitate taxele de înscriere, legitimare şi viza anuală.
3.1. Termenul limită pentru înscrierea în CRBM 3x3, Ediţia 2020, este 05.02.2020.
3.2. Taxa de înscriere pentru CRBM 3x3 este de 100 lei. Termenul de plată a acesteia este
05.02.2020.
B. Taxa de participare la turneele din cadrul CRBM 3x3, EDIŢIA 2020
B.1. Taxa de participare valabilă pentru turneele organizate de către un club
gazdă
3.3. Taxa de participare pentru turneele organizate de către FRB prin colaborare cu un club
gazdă: 400 lei / echipă / turneu
B.2. Taxa de participare valabilă pentru turneele organizate de către FRB prin
colaborare cu organizatori acreditaţi FIBA/FRB
3.4. Taxa de participare pentru turneele organizate de către FRB prin colaborare cu
organizatori acreditaţi FIBA/FRB se stabileşte de către fiecare organizator în parte.
B.3. Taxa de participare valabilă pentru turneele organizate de către FRB pe
teren neutru
3.5. Taxa de participare pentru turneele organizate de către FRB pe teren neutru: 800 lei /
echipă / turneu
3.6. Echipele vor suporta cheltuielile proprii de transport, cazare și masă.

IV. CALENDAR COMPETIŢIONAL
A. Turnee organizate de către FRB: conform platformei
https://play.fiba3x3.com/events şi a calendarului competiţional 2019-2020.
i.

Sesiunea I

CRBM 3x3, EDIŢIA 2020 Turneul I, 15.02.2020, interval orar: 14:00 – 20:00
CRBM 3x3, EDIŢIA 2020 Turneul II, 16.02.2020, interval orar: 09:00 – 15:00
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ii.

Sesiunea II

CRBM 3x3, EDIŢIA 2020 Turneul III, 22.02.2020, interval orar: 14:00 – 20:00
CRBM 3x3, EDIŢIA 2020 Turneul IV, 23.02.2020, interval orar: 09:00 – 15:00
iii.

Turneu Final

CRBM 3x3, EDIŢIA 2020 Turneul Final | ziua 1, 21.03.2020, interval orar: 14:00 –
20:00
CRBM 3x3, EDIŢIA 2020 Turneul Final | ziua 2, 22.03.2020, interval orar: 09:00 –
16:00
❖

Cluburile participante pot solicita organizarea sesiunilor de turnee la adresele

de email: monica.nicolaescu@frbaschet.ro şi andrei.ioan@frbaschet.ro.
❖

Pentru organizarea sesiunilor I (Turneul I şi Turneul II) şi II (Turneul III şi Turneul

IV), termenul limită de solicitare este: 03.02.2020.
❖

Pentru organizarea Turneului Final (ziua 1 și ziua 2) termenul limită de solicitare

este: 05.03.2020.
❖

Solicitantul trebuie să își asume toate obligațiile prevăzute la CAP. XIII. din

prezentul regulament.
❖

În situaţia în care niciun club participant nu solicită organizarea sesiunilor de

turnee, FRB va stabili localitatea în care se vor desfăşura turneele pe teren neutru.
B. Turnee organizate de alţi organizatori din România acreditaţi FIBA/FRB: conform
calendarului stabilit de către aceştia: nu este cazul.
C. Sistem competiţional. Principii generale
4.1. La finalul competiţiei se va stabili câştigătorul CRBM 3x3, Ediţia 2020.
4.2. Turneele se desfășoară pe sistemul Round-Robin în fiecare grupă și apoi eliminatoriu,
sferturi, semifinală și finală. Turneul Final având și finala mică.
4.3. Primele 4 turnee stabilesc echipele calificate in turneul final (12 echipe). Jucătorii ce pot
participa în cadrul Turneului Final (în baza rankingului obţinut în această competiţie) trebuie
să fie prezenţi în lista jucătorilor înscrişi (cei maxim 6 jucători).
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4.4. Tabel ranking echipe:
Loc
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4.5. Structurile sportive ce au echipă în LNBM 5v5 sunt obligate să participe la competiția
CRBM 3x3, Ediţia 2020.

V. ECHIPE
5.1. Fiecare echipă înscrisă în campionat va participa în CRBM 3x3 sub denumirea clubului
care deţine locul în LNBM 5v5 şi va putea adăuga alte nume în concordanţă cu asocierea
eventualilor parteneri.
5.2. Echipele pot folosi numai jucători români care au legitimaţii tip FRB 3x3 cu viza anuală
şi aviz medical valabil, aplicate în legitimaţie, înscrişi pe lista jucătorilor 3x3 cu drept de joc
înregistraţi la FRB, maxim 6 jucători pe lista de înscriere.
5.3. Fiecare echipă participantă trebuie să aibă minim un reprezentant legal sau team
manager responsabil atât cu validarea jucătorilor (ghid aici) la turneu cât şi cu alte activităţi
specifice disciplinei (conduita jucătorilor în competiţie şi în afara acesteia).

VI. JUCĂTORI
6.1. Fiecare jucător legitimat 3x31 trebuie să aibă un cont unic și confirmat pe platforma
https://play.fiba3x3.com/ (ghid creeare cont).
6.2. Legitimarea este procedura prin care un sportiv este înregistrat ca jucător de
baschet 3x3 la o structură sportivă afiliată la FRB și ca urmare beneficiază de drepturile şi
se supune obligaţiilor ce decurg din Statutul şi regulamentele FRB.
6.3. Legitimația FRB tip 3x3 a jucătorului, este documentul oficial de identitate

sportivă

care atestă calitatea de sportiv practicant al jocul de baschet 3x3 și oferă posibilitatea de a

1

Conform Anexa 1 din prezentul regulament
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reprezenta echipa unei structuri sportive afiliate FRB, în competițiile oficiale organizate de
FRB şi/sau în parteneriate cu organizatori acreditaţi FIBA/FRB).
6.4. Eliberarea legitimației sportivilor se efectuează sub numele şi prenumele înscrise în
actul de identitate, pe baza următoarelor documente:
⚫

cerere-tip de legitimare completată corespunzător la toate rubricile
(https://www.frbaschet.ro/document/formulare)

⚫

act de identitate cu codul numeric personal în copie, semnat conform cu originalul

⚫

două fotografii format ¾

⚫

aviz medical

⚫

dovadă plătă taxă de legitimaţie şi viză sportiv

VII. CONTROL ANTIDOPING
7.1. 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 etc) 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 solicitaţi să o facă.
7.2. În cazul depistării pozitive a jucătorilor unei echipe participante în cadrul competiţiilor
naţionale, ANAD va decide perioadele de suspendare conform legislaţiei în vigoare.
7.3. Jucătorii suspendaţi vor primi drept de joc la expirarea suspendării, numai dacă achită
la FRB o penalitate de 300 de euro sau contravaloarea facturii emise de ANAD pentru
cheltuielile de recoltare şi analiză a probei. Această regulă se va aplica şi în cazul
transferurilor, jucătorul care a fost suspendat primind cartea verde numai dacă achită la
FRB penalitatea mai sus menţionată.
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VIII. CONVOCAREA LA ECHIPA NAŢIONALĂ
8.1. Convocarea jucătorilor seniori şi juniori la acţiunile echipelor naţionale se va face
înainte de începerea lor, în formă scrisă, prin formularul de convocare.
8.2. Convocările pot fi făcute şi în cazul apariţiei unor acţiuni ale echipelor naţionale
neprevăzute şi neplanificate anterior.
8.3. Formularul de convocare va fi înaintat către clubul la care este legitimat sportivul şi
sportivului pe adresa de poştă electronică personală. Responsabilitatea comunicării tuturor
informaţiilor transmise de FRB prin formular revin clubului la care este legitimat sportivul.
Asigurarea transportului sportivilor la şi de la acţiunea echipei naţionale revine FRB, în
condiţiile legii:
8.3.1. pentru juniori legitimaţi în România: tren şi/sau microbus (în baza biletului prezentat
pentru decont), bon combustibil avand CUI FRB şi detaliile rutei de călătorie (în limita
formulei: nr. km x 7.5% x lei / l);
8.3.2. pentru juniori legitimaţi în afara României: tren şi/sau microbus (în baza biletului
prezentat pentru decont), bon combustibil avand CUI FRB (4203857) şi detaliile rutei de
călătorie (în limita formulei: nr. km x 7.5% x lei / l) sau bilet avion achiziţionat de către
departamentul achiziţii FRB (conform legii);
8.3.3. pentru seniori: tren şi/sau microbus (în baza biletului prezentat pentru decont), bon
combustibil avand CUI FRB (4203857) şi detaliile rutei de călătorie (în limita formulei: nr.
km x 7.5% x lei / l) sau bilet avion achiziţionat de către departamentul achiziţii FRB
(conform legii).
8.4. În cazul neprezentării sportivului la acţiunile lotului naţional se vor aplica sancţiunile
prevăzute de RGOC, după caz, sportivului şi/sau clubului.

IX. PERIOADE DE TRANSFER, taxă de transfer
9.1. Peroadă de transfer CRBM 3x3: 21.01-10.02.2020
9.2. Taxă transfer jucător: 100 lei
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X. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
A. TEREN (indoor / outdoor)
10.1. Spaţiul de joc trebuie să respecte regulamentul oficial FIBA 3x3, cu dimensiunile de
11x15 m, având echipamentul tehnic prevăzut de ROJB.
10.2. Fiecare teren de joc trebuie să conţină o tabelă mare de scor amplasată într-o zonă
cu vizibilitate maximă pentru jucători şi arbitrii, tabele de 12 de secunde, suprafaţa să fie
conform regulamentului FIBA 3x3 sau parchet, spaţiul dedicat jucătorilor de rezervă, să
indeplinească normele de securitate, sonorizare de înaltă calitate, internet prin cablu, kituri
inregistrare video.
10.3. Sala/terenul trebuie să fie omologată de Comisia CCLTO a FRB conform RGOC şi
ROJB.
B. MINGEA DE JOC
10.4. În jocurile oficiale vor utiliza doar minge Wilson 3x3.
C. ECHIPAMENTUL DE JOC
10.5. Echipamentul de joc trebuie să fie conform RGOC. Încălcarea prevederilor referitoare
la echipamentul echipei pentru joc se va sancţiona cu amendă de 100 Euro pentru fiecare
joc/jucător.
10.6. Echipa gazdă (prima pe foaia de joc) va purta echipament de culoare deschisă (albă
sau galbenă). Orice altă culoare a echipamentului este considerată culoare închisă.
10.7. Pe tricoul de joc este obligatoriu pe faţă să existe sigla FRB.
10.8. Este permisă folosirea numerelor 0 şi 00 sau numerele de la 1 la 99.
10.9. Jucătorul este obligat să joace cu acelaşi număr pe durata întregului turneu.
D. OFICIALI
10.10. În toate turneele se va arbitra cu 2 arbitri / teren.
10.11. Echipele participante nu au dreptul de a refuza arbitrii delegaţi.
10.12. Baremurile / indemnizaţiile arbitrilor şi/sau oficialilor sunt cele calculate conf. HG
1447/2007.
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10.13. Cheltuielile de transport, masă, cazare pentru arbitrii şi alţi oficiali sunt în sarcina
organizatorilor şi a FRB, în baza protocolului de organizare.
10.14. Nerespectarea prevederilor de mai sus nu este un motiv pentru neînceperea
jocurilor.
E. INREGISTRĂRI VIDEO ŞI TRANSMISIE LIVE
10.15. În ediţia 2020 FRB, împreună cu organizatorii acreditaţi FIBA/FRB, poate asigura
transmisie video pe durata turneului.
10.16. În vederea asigurării unei transmisiuni de calitate, organizatorul trebuie să asigure
următoarele: cablaj intern de la acces point internet pana la locatia camerei – minim 50
metri cablu, conexiune Internet prin cablu (cu viteze minime de 1Mbit/sec download si
3Mbit/sec upload).
F. NEPREZENTARE
10.17. Neprezentarea la turneu, retragerea din competiţie sau retragerea de pe teren se
vor soluţiona în conformitate cu prezentul regulament, RGOC şi ROJB.

XI. PRINCIPII GENERALE FINANCIARE
11.1. Taxele aferente participării în turneele din cadrul CRBM 3x3, Ediția 2020 vor fi achitate
direct sau în contul FRB, în cuantumul aprobat de către Consiliul Director, înaintea începerii
competiției. Taxele trebuie achitate până în ziua de luni a saptămânii în care se desfășoară
turneul, orele 20:00. Mai-jos regăsiți termenele limită de plată a taxei de participare în
turneele din cadrul CRBM 3x3, Ediția 2020:
❖

Sesiunea I: CRBM 3x3, Turneul I și Turneul II, termen limită de plată a

participării: 10.02.2020, orele 20:00;
❖

Sesiunea II: CRBM 3x3, Turneul III și Turneul IV, termen limită de plată a

participării: 17.02.2020, orele 20:00;
❖

Turneu Final CRBM 3x3, termen limită de plată a participării: 16.03.2020,

orele 20:00.
Neplata acestor taxe atrage după sine penalităţi şi chiar excluderea din turneu.
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11.2. Contestaţiile se vor lua în considerare şi judecate după achitarea taxei aferente, în
sumă de 200 USD / contestaţie. Clubul este obligat să trimită la sediul FRB dovada achitării
acestei taxe, în conformitate cu prevederile RGOC.
11.3. Toate sancţiunile financiare vor fi achitate integral fără deducerea comisioanelor
bancare, numerar sau în contul FRB.
11.4. Neachitarea până la turneul următor a sumelor datorate în urma aplicării sancţiunilor
financiare dictate de catre CCCLT sau alte entitati ale FRB contra jucătorilor şi oficialilor va
determina suspendarea dreptului de joc pentru sportivi / echipă. Utilizarea unui jucător cu
dreptul de joc suspendat, ca urmare a neachitării sancţiunilor financiare, conduce la
pierderea jocului prin neprezentare.
11.5. Pentru sanctiunea aplicată, structura sportivă sau jucătorii în cauză au obligaţia de a
face dovada plăţii, transmitând către FRB, prin fax sau e-mail, ordinul de plată vizat de banca
ordonatorului, din care rezultă că plata a fost efectiv ordonată.
11.6. Taxa de participare aferentă fiecărui turneu trebuie achitată până la data înregistrării
echipei pe platformă (vezi punctul 11.1.)
11.7. Structura sportivă care nu face dovada achitării tranşei stabilite din taxa de participare
în turneul respectiv, până la validarea jucătorilor în turneu, pierde acel joc prin neprezentare.

XII. TAXE ȘI PENALIZĂRI
12.1. Taxele aferente participării în CRBM 3x3 vor fi achitate direct sau în contul FRB în
cuantumul aprobat de către Consiliul Director din data 20.01.2020 înaintea înscrierii în
turneu.
12.2. TAXE, EDIŢIA 2020:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Denumire taxă
Taxă legitimare jucător senior
Taxă legitimare jucător junior
Taxă viză anuală jucător senior
Taxă viză anuală jucător junior
Taxă transfer jucător senior
Taxă transfer jucător junior
Taxă contestaţie 3x3
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50 LEI
20 LEI
50 LEI
10 LEI
100 LEI
20 LEI
200 USD
9

8
9
10

Taxă încriere competiţie 3x3 (LBN 3x3, CRB 3x3)
Taxă participare turneu FRB & club gazdă CRB 3x3
Taxă participare turneu FRB & club gazdă LNB 3x3

11

Taxă participare turneu FRB & organizatori FIBA/FRB CRB 3x3

12

Taxă participare turneu FRB & organizatori FIBA/FRB LNB 3x3

13
14

Taxă participare turneu FRB teren neutru CRB 3x3
Taxă participare turneu FRB teren neutru LNB 3x3

100 LEI
400 LEI
800 LEI
în funcţie de
organizator
în funcţie de
organizator
800 LEI
1.200 LEI

12.3. PENALIZĂRI, EDIŢIA 2020
Nr. crt.
1
2
3
4

Denumire taxă
Penalizare neprezentare turneu
Penalizare neprezentare joc
Penalizare echipament joc neconform RGOC
Penalizare lipsă banner FRB

Ediţia 2020
2.000 EUR/echipă
400 EUR/ jucător
100 EUR/ jucător/joc
300 EUR

XIII. CONDIŢII ORGANIZATORICE
13.1. Structurile sportive ce doresc să organizeze Turnee de baschet 3x3 din cadrul Cupei
României de Baschet Masculin 3x3, ediţia 2020 au obligaţia să asigure următoarele:
❖ chirie sală şi aparatură specifică baschetului 3x3 (pentru două terenuri de baschet
3x3);
❖ 4 mingi oficiale baschet 3x3 – Wilson;
❖ paza pe întreaga perioadă de desfăşurare a turneului, în condiţiile legii;
❖ asigurarea cu 20 de minute înainte de ora oficială de începere a turneului, a asistenţei
medicale calificate, medic sau asistent medical şi unitate mobilă de intervenţie
(salvare);
❖ asigurarea zonei în care se desfaşoară controlul antidoping (staţie control doping)
pentru a facilita respectarea intocmai a procedurilor de control;
❖ amplasarea în zona terenurilor în care se desfăşoară jocurile a unui banner cu sigla
FRB. Banner-ul nu trebuie să fie acoperit de spectatori sau de alte materiale
publicitare. Nerespectarea prezentei prevederi se sancţionează cu amendă de 300
EUR;
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❖ asigurarea unei conduite exemplare a tuturor membrilor stucturii sportive (directori,
jucători, manageri, însoţitori, reprezentanţi ai clubului, suporteri), în aşa fel încât
competiţia să se desfaşoare în condiţii de fair play şi cu scopul de a promova
baschetul 3x3 în România;
❖ barem arbitrii şi oficiali (8 persoane), conform legii;
❖ cazare şi masa arbitrii şi oficiali (8 persoane), conform legii;
❖ cheltuieli transport arbitrii şi oficiali (8 persoane);
❖ spaţiul şi condiţiile tehnice specifice transmisiei live a competiţiei (pentru ambele
terenuri de joc);
❖ asigurarea cu 60 de minute înainte de ora oficială de începere a turneului a spaţiului
dedicat oficialilor (arbitrii, statisticieni etc) şi cel al echipelor participante (sportivi,
reprezentanti echipe etc);
❖ spaţiu disponibil montării materialelor publicitare ale FRB şi partenerilor oficiali.
13.2. Structurile sportive ce doresc să organizeze Turnee de baschet 3x3 din cadrul Cupei
României de Baschet Masculin 3x3, ediţia 2020 sunt invitate să transmită adresă oficială
către adresele de email: monica.nicolaescu@frbaschet.ro şi andrei.ioan@frbaschet.ro
din care să reiasă toate obligaţiile asumate, conform prezentului regulament şi denumirea
sesiunii de turnee pe care intenţionează să o organizeze până la data de 03.02.2020. Pentru
organizarea Turneului Final ziua 1 | ziua 2, termenul limită este: 05.03.2020.
13.3. FRB îşi rezervă dreptul de a nominaliza organizatorul în baza adreselor primite în
termenul de mai-sus. În cazul în care mai multe Structuri Sportive își exprimă dorința de a
organiza o sesiune de turnee și/sau Turneul Final, FRB va organiza o licitație în vederea
stabilirii organizatorului.
13.4. Structura sportivă ce urmează să organizeze respectivul turneu este exonerat de la
plata taxei de participare (indiferent de numărul de echipe înscrise în respectivul turneu).

XIV. DISPOZITII FINALE
14.1. Nimeni nu poate invoca în apararea sa necunoașterea sau interpretarea greșită a
prevederilor prezentului regulament.
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14.2. Incidentele produse înainte, în timpul și după terminarea jocului vor fi analizate și
soluționate de către comisiile jurisdicționale ale FRB.
14.3. Pentru cazurile punctuale care nu sunt cuprinse în prezentul regulament, se vor aplica
prevederile RGOC.
14.4. Pentru toate cazurile nespecificate în Regulamentele FRB, Consiliul Director sau
Preşedintele FRB va decide în baza propunerilor Comisiilor şi Colegiilor de specialitate ale
FRB.

ANEXA NR. 1:
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