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I. Administrativ 

1. Campionatul National U-19, de juniori republicani, editia 2022-2023, este o competitie nationala organizata pentru 

structuri sportive cu echipe de baschet masculin si feminin Under-19, organizata de FRB, in acord cu prevederile legale.  

2. Scopul prezentului regulament este stabilirea sistemului de desfasurare a Campionatului National la categoria ”U-19”, 

masculin si feminin.  

3. In urma desfasurarii competitiei se va desemna echipa campioana U-19 a Romaniei pentru sezonul 2022-2023. 

4. Organizatorul competitiei este Federatia Romana de Baschet, prin Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferari 
si Omologari (numita in continuare CCCLTO). 
5. Prezentul regulament stabileste modul de organizare, desfasurare si omologare a rezultatelor din „Campionatul National 
U-19” juniori republicani, masculin si feminin, editia 2022-2023, din Romania. 
6. In legitimatiile sportivilor la rubrica destinata denumirii clubului se va inscrie denumirea structurii sportive afiliate la FRB, 
denumire identica cu cea din CIS. 
 
II. Dreptul de participare in „Campionatul National U-19”, sezonul 2022-2023 

7. Au dreptul de a participa in Campionatului National de Baschet la categoria U-19, Masculin si Feminin, structurile sportive 
afiliate la FRB care s-au inscris pana la termenul limita stabilit de CCCLTO. 
8. O structura sportiva se poate califica cu o singura echipa la Turneul Final al Campionatului National de Baschet al 

Romaniei la categoria U-19, Masculin si Feminin. 

 

III. Inscrierea, inregistrarea in competitie 

A. Taxa de inscriere 

9. Perioada de inscriere incepe in data de 06 iulie 2022 si se incheie in data de 01 august 2022 
10. Plata taxei pentru inscriere se va face in baza facturii fiscale eliberata de FRB. 
11. Taxa de inscriere in Campionatului Naţional de Baschet la categoria U-19, Masculin si Feminin, este de 100 de lei. 
12. Inscrierile pentru competitie vor fi acceptate numai daca sunt insotite de toate documentele prevazute in RGOC, capitolul 
referitor la inscrierea in competitie, completate si semnate corespunzator. 
 
B. Validare 

13. Inscrierile echipelor in CN sunt supuse validarii tinand cont de indeplinirea urmatoarelor conditii: 

  - Clubul este afiliat la Federatia Romana de Baschet 

  - Clubul nu prezinta restante financiare fata de FRB 

 

IV. Calendarul Competitional 

A. Sistem competitional - Principii generale  

14. Jocurile din Campionatul National se vor desfasura exclusiv dupa programul stabilit de CCCLTO, in cadrul turneelor. 
Orice alt joc disputat in afara acestor norme va fi omologat cu neprezentare, forfait 20-0 pentru ambele echipe, fara punct 
in clasament. 
15. In situatiile exceptionale si de forta majora, se pot reprograma turneele, cu aprobarea Consiliului Director si respectarea 

cerintelor din RGOC. 

U19 Masculin – 24 echipe 

Faza 1 

Turneul 1 - Date de disputare: Turneul 1  - 17–18.09.2022  

Turneul 2 – Date de disputare: Turneul 2 – 08–09.10.2022 

Turneul 3 – Date de disputare: Turneul 3 – 11–12.11.2022  

Jocurile se vor disputa zonal, tur – retur, in 6 grupe alcatuite din cate 4 echipe, fiecare echipa disputand cate 2 jocuri, in 

Turneul 1, Turneul 2 si Turneul 3, urmand ca locuri 1 - 2 din fiecare grupa sa se califice si sa formeze grupa valorica A 

formata din 12 echipe, si locurile 3- 4 din fiecare grupa formeaza grupa valorica B din 12 echipe. 
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Faza 2 

Turneul 4 – Date de disputare : Turneul 4 – 16–18.12.2022 

Turneul 5 – Date de disputare : Turneul 5 – 21–23.01.2023 

Din cele 12 echipe calificate in grupa valorica A, se vor forma 2 grupe a cate 6 echipe, fiecare disputand 3 jocuri in 

Turneul 4 si 2 jocuri in Turneul 5.  

Acelasi sistem este valabil pentru ambele grupe valorice A si B. 

Turneul Final: Date de disputare: 19–20.02.2023 (Sistem Final Four) 

Primele 2 echipe cel mai bine clasate din cele 2 grupe din grupa valorica A se vor califica la Final 4. 

In cadrul Turneului Final ”A” se vor disputa jocuri semifinale si finale, pentru locuri 1–4.  

Echipele clasate pe locurile 3 – 4 din cele 2 grupe a cate 6 echipe, vor disputa Turneul Final ”B” pentru locurile 5–8, iar 

echipele clasate pe locurile 5–6, vor disputa Turneul Final ”C” pentru locurile 9-12. 

U19 Feminin – 24 echipe 

Faza 1 

Turneul 1 - Date de disputare: Turneul 1 - 17–18.09.2022  

Turneul 2 – Date de disputare: Turneul 2 – 08–09.10.2022 

Turneul 3 – Date de disputare: Turneul 3 – 19–20.11.2022  

Jocurile se vor disputa zonal, tur – retur, in 6 grupe alcatuite din cate 4 echipe, fiecare echipa disputand cate 2 jocuri, in 

Turneul 1, Turneul 2 si Turneul 3, urmand ca locuri 1 - 2 din fiecare grupa sa se califice si sa formeze grupa valorica A 

formata din 12 echipe, si locurile 3- 4 din fiecare grupa formeaza grupa valorica B din 12 echipe. 

Faza 2 

Turneul 4 – Date de disputare : Turneul 4 – 16–18.12.2022 

Turneul 5 – Date de disputare : Turneul 5 – 13-14.01.2023 

Din cele 12 echipe calificate in grupa valorica A, se vor forma 2 grupe a cate 6 echipe, fiecare disputand 3 jocuri in 

Turneul 4 si 2 jocuri in Turneul 5.  

Acelasi sistem este valabil pentru ambele grupe valorice A si B. 

Turneul Final: Date de disputare: 03–05.02.2023 

Primele 2 echipe cel mai bine clasate din cele 2 grupe din grupa valorica A se vor califica la Final 4. 

In cadrul Turneului Final ”A” se vor disputa jocuri semifinale si finale, pentru locuri 1–4.  

Echipele clasate pe locurile 3 – 4 din cele 2 grupe a cate 6 echipe, vor disputa Turneul Final ”B” pentru locurile 5 – 8, iar 

echipele clasate pe locurile 5 – 6, vor disputa Turneul Final ”C” pentru locurile 9 -12. 

* In cazul in care se vor inscrie un numar mai mic de echipe, sistemul competitional va fi readaptat, dar va pastra 

principiul enuntat mai sus (turnee si turnee finale pentru stabilirea clasamentului). 

B. Dispozitii specifice 
 
I. Jucatori 
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16. La categoria U-19 pot activa jucatori U-19 (nascuti 2004 si mai mici). Pot fi înscrisi pe lista echipei un numar de maximum 

2 sportivi nascuti 2007 si mai mici. 

17. Jucatorii pot juca la cel mult 3 categorii de varsta. 

18. In toate situatiile structura sportiva participanta nu poate invoca reprogramarea unor jocuri datorita participarii cu aceeasi 

fond de jucatori in campionate nationale in care se suprapun datele de desfasurare a competitiilor. Exceptie pentru echipele 

care au sportivi/sportive care joaca si la seniori (LNB/Liga 1) sau pentru echipele care sunt inscrise in competitii 

internationale desfasurate sub egida FIBA. 

19. Echipele participante in “Campionatul National U-19” vor putea efectua un numar nelimitat de inlocuri/completari de 

jucatori juniori nou legitimati. Aceste inlocuiri cu jucatori din propriul fond de jucatori nu sunt considerate transferuri de 

jucatori, echipele putand astfel sa inlocuiasca/completeze lista pana la numarul maxim de 20 jucatori (L20). 

 

II. Antrenori 

20. Echipele participante vor fi conduse intotdeauna de catre antrenori calificati cu specializare baschet, cu carnete de 

antrenor si posesori ai licentei FRB tip “A”, valabile pe anul competitional respectiv si care sunt inscrisi in “Lista jucatorilor 

si insotitorilor inregistrata de FRB”. 

21. Antrenorii secunzi trebuie sa posede carnet de antrenor si licenta tip „A” sau licenta tip “B”, valabile pe anul competitional 

respectiv si care sunt inscrisi in “Lista jucatorilor si insotitorilor inregistrata de FRB”. 

22. Antrenorii cu alta cetatenie decat romana trebuie să posede calificare de antrenor de baschet, atestată prin carnetul de 

antrenor sau legitimatie din tara de origine, să achite taxa licenta antrenor strain + viza anuala FRB. 

23. In colectivul tehnic al unei echipe de baschet vor face parte maximum 6 persoane (antrenor principal, 2 antrenori secunzi, 

1 director tehnic), kinetoterapeut, maseur. 

24. Antrenorii trebuie sa aiba la jocurile oficiale o tinuta decenta, fara pantaloni scurti sau papuci. 

25. Antrenorii echipelor sunt obligati pe parcursul unui an competitional sa participe la 3 stagii zonale organizate de catre 

CCA sau cu avizul CCA. 

 
III. Perioada de transfer 
 
Prima perioada de transfer incepe in data de 15 iulie 2022 si se incheie in data de 25 august 2022. 
 
Grilele de transfer pentru sezonul 2022-2023 pot fi regasite pe site-ul www.frbaschet.ro, la sectiunea documente. 
    
IV. Conditii de desfasurare a jocurilor in CN U19 

 
A. Data si ora  

26. In cadrul “Campionatului National U-19”, jocurile se vor disputa sub forma de turnee, avand ora de incepere in intervalul 

08:00 – 20:00. 

27. Echipele au obligatia de a anunta in scris data, ora de joc si sala, adversarilor si CCCLTO. 

28. Nerespectarea obligatiei de a anunta in scris data, ora de joc si sala, se va sanctiona de catre CCCLTO conform RGOC.  

B. Echipamentul de joc 
 
29. Echipamentul de joc trebuie să respecte articolul 4.3 din ROJB. 
 
C. Componenta echipelor 

30. La inceperea jocului, daca o echipa aliniaza mai putin de 7 (sapte) jucatori in CN U-19, aceasta va fi sanctionata cu 
forfait tehnic. 
31. Numarul maxim de jucatori al unei echipe ce poate fi prezentat la un turneu este de 14. 
 
D. Comunicarea rezultatului  
 
32. Pentru toate jocurile oficiale disputate in cadrul Campionatului National de Baschet la categoria U19 Masculin si Feminin, 
indiferent de faza competitiei, responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine echipelor gazda. 
Echipa gazda/organizatoare a unui joc, este obligata sa transmita la CCLTO rezultatul jocului, in 60 minute de la terminarea 

acestuia, prin e-mail la adresa: competitii@frbaschet.ro. Nerespectarea acestei prevederi atrage sanctionarea celor vinovati 

cu 100 lei pentru fiecare caz in parte. 

mailto:competitii@frbaschet.ro
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33. Pentru a exista dublul control al exactitatii datelor, se mentine prevederea privind obligatia sefului brigazii de 

arbitraj/comisarului jocului, de a transmite prin prin e-mail la adresa: competitii@frbaschet.ro rezultatul, imediat dupa 

terminarea jocurilor. 

 

V. Dispozitii Finale 

34. Inscrierea si participarea echipelor in competitii internationale juvenile organizate sub egida FIBA trebuie sa fie aprobata 

de catre FRB. Calendarul acestor competitii va fi comunicat obligatoriu Departamentului Competitii. 

35. In functie de evolutia pandemiei COVID-19, Consiliul Director al FRB poate modifica prezentul Regulament Specific prin 

Protocolul Medical FRB referitor la competitiile de baschet in salile de sport si anexa acestuia - Protocolul special de meci. 

36. In situatii speciale, neprevazute de acest regulament, se vor aplica deciziile Consiliului Director. 

mailto:competitii@frbaschet.ro

