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1. SCOP 

1.1. Prezentul regulament specific stabilește sistemul de desfășurare al Campionatului Național de 

Baschet al României, la categoria U15, masculin și feminin (juniori mici), pentru sezonul 

competițional 2022-2023. Prezentul regulament specific se va aplica și pentru sezonul competițional 

2023-2024.  

1.2. Prezentul regulament specific stabilește modul de organizare, desfășurare şi omologare a 

rezultatelor jocurilor din cadrul „Campionatului Național de Baschet al României, la categoria U15, 

masculin și feminin (juniori mici)” (abreviere CN U15 M/F). 

2. ORGANIZARE 

2.1. Federația Română de Baschet (F.R. Baschet) este organizatorul competiției naționale. F.R. 

Baschet poate atribui unei structuri sportive și/ sau unei regiuni dreptul privind organizarea și 

desfășurarea unei faze/ turneu/ etapă din competiția „Campionatul Național de Baschet al 

României, U15, masculin și feminin (juniori mici), pentru sezonul competițional 2022-2023”. 

2.2. Organizarea CN U15 M/F se face în conformitate și cu respectarea: 

− Statutului Federației Române de Baschet,  

− Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet (ROJB),  

− Regulamentului General de Organizare a Competițiilor de Baschet (RGOC),  

− Regulamentele comisiilor abilitate, 

− Altor prevederi legale în vigoare, ulterioare emiterii prezentului regulament specific și care 

aduc modificări privind jocul de baschet sau desfășurării competiției (ex. Protocol medical 

FRB etc). 

2.3. Competiția se desfășoară în săli de sport cu terenuri de baschet omologate (indoor). 

2.4. Perioada de desfășurare a CN U15 M/F, 2022-2023, este 24 septembrie 2022 – 14 aprilie 2023 

și se desfășoară numai sub formă de turnee. 

2.5. O structură sportivă poate fi reprezentată de o singură echipă, atât la masculin, cât și la feminin. 

Echipa care reprezintă o structură sportivă, se va înscrie în mod obligatoriu cu denumirea 

structurii sportive, identică cu cea din CIS, pe care este obligată să o treacă în cererea de înscriere. 

2.6. În legitimațiile sportivilor la rubrica destinată denumirii structurii sportive se va scrie în mod 

obligatoriu aceeași denumire cu cea a structurii sportive înscrisă în cererea de afiliere, denumire 

identică cu cea din CIS. 

2.7. Toate echipele participante trebuie să respecte prevederile:  

− Statutului F.R. Baschet,  

− Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet (ROJB),  

− Regulamentului General de Organizare a Competițiilor (RGOC),  

− Regulamentelor comisiilor abilitate, 

− Altor prevederi legale în vigoare, ulterioare emiterii prezentului regulament specific și care 

aduc modificări privind jocul de baschet sau desfășurării competiției (ex. Protocol medical 

F.R. Baschet etc). 

3. INSCRIERE ȘI VALIDARE 

3.1. Perioada de înscriere este 26 august 2022 - 16 septembrie 2022. 



Federația Română de Baschet  v1/ august 2022 

Regulament Specific Campionatul Național U15 M/F, sezonul 2022/ 2023 și sezonul 2023/2024 2 

3.2. Înscrierile pentru competiție vor fi acceptate numai dacă sunt însoțite de toate documentele 

prevăzute în RGOC, completate și semnate corespunzător. 

3.3. Taxa de înscriere în CN U15 M/F, este de 100 lei. Plata taxei pentru înscriere se va face pe baza 

facturii fiscale eliberate de F.R. Baschet. 

3.4. Înscrierea unei echipe în competiție este supusă validării pe baza următoarelor criterii: 

a) structura sportivă este afiliată la F.R. Baschet, 

b) structura sportivă nu prezintă restanțe financiare față de F.R. Baschet. 

3.5. Înscrierea echipelor în competiție se face de către DCE în baza formularului de înscriere care se 

găsește pe site-ul F.R. Baschet la secțiunea Documente. Pentru ca o echipă să fie înregistrată și 

să participe în competiție, DCE verifică respectarea următoarelor: 

− vârsta sportivilor să se încadreze în categoria de vârstă menționată în RSCN; 

− licența antrenorilor să corespundă cu cele menționate în RSCN; 

− însoțitorii să posede legitimație specifică categoriilor care pot fi încadrate la însoțitori. 

3.6. Lista jucătorilor și însoțitorilor echipei (L20) va fi transmisă de către structura sportivă, în format 

Excel, pe adresa de e-mail competitii@frbaschet.ro. Pe durata competiției, în Lista jucătorilor și 

însoțitorilor echipei (L20) se pot adăuga jucători din fondul propriu de jucători sau nou legitimați, 

ori de câte ori structura sportivă consideră necesar, fără să se depășească numărul maxim de 

jucători ce pot fi înscriși în L20. Aceste înlocuiri cu jucători din propriul fond de jucători nu sunt 

considerate transferuri de jucători. Fiecare modificare în Lista jucătorilor și însoțitorilor echipei 

(L20) este taxată cu suma de 75 lei și trebuie să fie înregistrată și operată de DCE cu maxim 48 

de ore înainte de disputarea următorului meci/ turneu.  

3.7. Validarea pentru joc a unui sportiv, antrenor sau însoțitor este realizată de către arbitrul principal 

conform criteriilor menționate regulamentele FR Baschet. 

4. PERIOADA DE TRANSFER 

4.1. Perioada de transfer aprobată pentru depunerea dosarelor de transfer este:  

26 august 2022 – 11 septembrie 2022. 

4.2. Un jucător care se transferă pentru CN U15 M/F, se va putea transfera ulterior, la o altă echipă, 

doar la finalul sezonului competițional 2022 – 2023. 

5. ECHIPELE 

5.1. Pentru a participa la CN U15 M/F, o structură sportivă trebuie să înscrie o echipă, să achite taxa 

de înscriere și să depună dosarul complet conform RGOC. 

5.2. La categoria de vârstă U15, o structură sportivă poate înscrie in competiție o echipă care are în 

componență minim 6 jucători născuți în anul 2008. 

5.3. Structura sportivă este direct responsabilă pentru eligibilitatea jucătorilor înscriși în competiție 

și va suporta consecințele oricăror abateri de la regulamentele privind eligibilitatea. 

5.4. Pe Lista oficială a echipei pentru de joc (L12) trebuie să fie minim 8 jucători la începutul fiecărui 

joc. 

5.5. Pentru participarea la un turneu o echipă poate valida doar 12 jucători. Lista oficială a echipei 

pentru de joc (L12) nu poate fi modificat pe parcursul aceluiași turneu. 

mailto:competitii@frbaschet.ro
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6. ANTRENORI 

6.1. Pentru CN U15 M/F, echipele vor fi conduse de maxim 3 antrenori (1 antrenor principal și 2 

antrenori secunzi), aceștia având următoarele obligații: 

a) să prezinte carnet de antrenor în care să fie trecut angajamentul la structura sportivă pe care o 

reprezintă,  

b) să aibă viza anuală pentru sezonul 2022/2023, 

c) să dețină licență emisă de F.R. Baschet pentru sezonul 2022/2023, după cum urmează: 

− licență categoria „B” sau licență categoria „A” pentru antrenorul principal, 

− licență categoria „C” sau licență categoria „B” pentru antrenorul secund. 

d) să fie nominalizați în Lista jucătorilor și însoțitorilor echipei (L20) înregistrată la F.R. 

Baschet, 

e) să fie nominalizați în Lista oficială a echipei pentru de joc (L12).  

6.2. În CN U15 M/F, o echipă poate fi coordonată de maxim 3 antrenori (1 antrenor principal și 2 

antrenori secunzi) dintre care, cel mult unul poate fi străin. 

6.3. Antrenorii de altă cetățenie decât română trebuie să dețină calificare de antrenor de baschet, 

atestată prin carnetul de antrenor sau legitimație (emise de către federația de baschet din țara de 

origine) și viza anuală F.R. Baschet. Antrenorii străini au obligația să participe la programul de 

licențiere al antrenorilor organizat de F.R. Baschet. 

6.4. Un antrenor principal nu poate conduce jocul la același nivel al competiției la două echipe de la 

aceeași structură sportivă, sau de la structuri sportive diferite, în același campionat, în același 

timp. 

6.5. Antrenorul principal este conducătorul echipei și delegatul oficial al structurii sportive înscrise 

în competiție pe întreaga durată a CN U15 M/F. 

6.6. Antrenorul principal este responsabil pentru înlocuirile de jucători.  

6.7. Antrenorul principal dă indicații, conduce și sfătuiește jucătorii de o manieră calmă, prietenoasă, 

constructivă și liniștită, de pe marginea terenului. Limbajul și tonul folosit de antrenori, pentru a 

se adresa către jucători, oficiali sau spectatori trebuie să fie civilizat și să respecte normele 

minime de conduită.  

6.8. Antrenorii au obligația să se prezinte permanent într-o ținută adecvată, să respecte în totalitate 

deciziile arbitrilor, să se înscrie ca și comportament în cerințele prevăzute în RJB. Orice abatere 

de la aceste norme va fi constatată de către arbitrii și Comisar/ Observator, desemnați de F.R. 

Baschet și vor putea fi aplicate sancțiuni. 

6.9. Antrenorul principal este asistat de către căpitanul echipei, care va fi unul dintre jucători. În 

condițiile în care, din motive regulamentare (eliminare) sau alte motive independente de 

condițiile regulamentare (indisponibilitate, îmbolnăvire), antrenorul nu poate fi prezent pe teren 

pentru a-și îndeplini atribuțiile, acestea vor fi preluate de căpitanul de echipă, conform 

regulamentelor existente. 

6.10. Înaintea jocului, antrenorul principal trebuie să prezinte scorerului Lista jucătorilor și 

însoțitorilor echipei (L20) înregistrată la F.R. Baschet prin DCE și Lista oficială a echipei pentru 

de joc (L12). El este răspunzător pentru conținutul listei precum și pentru înscrierea jucătorilor 

pe foaia de joc, prin semnarea foii de joc înainte de începerea jocului, în spațiul special destinat. 

6.11. Antrenorul principal este direct răspunzător de comportamentul jucătorilor în teren și în afara 

lui, precum și de cel al însoțitorilor și susținătorilor echipei, indiferent de calitatea acestora. 

6.12. Antrenorii, pe parcursul anului competițional anterior, în vederea obținerii vizei anuale, sunt 

obligați să participe la cursuri de perfecționare, în funcție de licența pe care o dețin, după cum 

urmează: 
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a) Antrenorul cu licență „A” trebuie să participe la: 

− 2 clinicuri online 

− 1 stagiu național și 1 stagiu internațional (organizat în România sau aprobat FIBA) / 2 

stagii internaționale (organizate în România sau FIBA)  

b) Antrenorul cu licență „B” trebuie să participe la:  

− 2 clinicuri online 

− 1 stagiu național sau internațional (organizat în România sau aprobat FIBA) 

c) Antrenorul cu licență „C” trebuie să participe la: 

− 2 clinicuri online 

− stagiu național sau internațional (organizat în România sau aprobat FIBA) 

6.13. Greșelile tehnice acordate pe durata unui meci la antrenorul principal sau la bancă vor fi 

penalizate conform noului RGOC. 

7. JUCĂTORI 

7.1. Anul nașterii jucătorilor care pot participa în CN U15 M/F, pentru sezonul competițional 2022-

2023, este 2008 și mai tineri. 

7.2. Jucătorii U12 (născuți 2011) și mai mici nu pot activa la această categorie de vârstă. 

7.3. Echipele sunt obligate să se prezinte la joc cu MINIM 8 jucători înregistrați pe Lista jucătorilor 

și însoțitorilor echipei (L20) şi înscriși pe Lista oficială a echipei pentru de joc (L12).  

7.4. Echipele pot folosi numai jucători care respectă următoarele condiții: 

a) au legitimații tip F.R. Baschet în care este înscrisă denumirea structurii sportive afiliate la F.R. 

Baschet, identic cu cea înscrisă în CIS; 

b) au viza anuală 2022 - 2023; 

c) au aviz medical valabil, înregistrat în legitimația tip F.R. Baschet,  

d) sunt înscriși pe Lista jucătorilor și însoțitorilor echipei (L20 - maxim 20 jucători) și pe Lista 

oficială a echipei pentru de joc (L12 - maxim 12 jucători), implicit pe foaia de arbitraj. 

Reprezentanții structurilor sportive, pe parcursul sezonului competițional 2022-2023, vor 

completa si încărca pe platformă documentele necesare realizării legitimațiilor F.R. Baschet 

tip electronic. 

7.5. În situația utilizării unui jucător aflat în stare de suspendare neînregistrat pe Lista jucătorilor și 

însoțitorilor echipei (L20) înregistrată la F.R. Baschet, echipa în culpă va pierde jocul prin 

neprezentare, 20-0, fără punct în clasament. 

7.6. Numărul maxim de jucători la meci în CN U15 M/F este de 12 jucători/ echipă la oricare dintre 

turnee. 

7.7. Fiecare echipă trebuie să aibă un antrenor principal și un căpitan. Căpitanul trebuie să fie unul 

dintre jucători. 

7.8. În condiții speciale de indisponibilitate temporară din motive medicale care ar duce la încălcarea 

prevederii de la art. 7.3., structura sportivă va trimite către CCLTO prin DCE, cu minim 10 ore 

înaintea orei de desfășurare a jocului, documente medicale doveditoare precum şi o solicitare 

de exceptare de la această prevedere. CCLTO analizează și decide. 

7.9. În condiții de pandemie și de punere în aplicare a unui protocol medical specific, solicitat prin 

lege și adoptat de F.R. Baschet prin Consiliul Director, situația prevăzută la 7.8. va fi analizată 

și decisă conform prevederilor din respectivul protocol medical F.R. Baschet. 

7.10. O structură sportivă nu poate solicita reprogramarea unor jocuri ca urmare a utilizării acelorași 

sportivi în mai multe competiții ale campionatelor naționale, atunci când datele de desfășurare 

ale competițiilor se suprapun. 
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7.11. Începând cu sezonul 2022-2023, se introduc cerințele de talie și probele/normele de control la 

toate competițiile naționale de juniori, acestea fiind elaborate de C.C. Antrenori și aprobate de 

Consiliul Director. Sportivii care nu vor obține punctajul minim la normele/probele de control 

care vor fi date la începutul competiției vor avea drept de joc până la turneul semifinal. Dacă 

nu îndeplinesc punctajul minim prevăzut nici la sesiunea care va fi dată înaintea turneului 

semifinal, acesta nu va avea drept de joc la Turneul Final CN U15 M/F. În cazul în care o echipă 

nu îndeplinește condițiile de talie sau dacă nu are un număr suficient de sportivi care obțin 

punctajul minim la probele/ normele de control, respectiva echipă nu va putea juca la Turneul 

Final. 

7.12. Greșelile tehnice acordate pe durata unui meci sportivilor vor fi penalizate conform noului 

RGOC. 

8. CONDIȚII SPECIFICE PRIVIND JOCUL 

8.1. Sistemul competițional 

8.1.1. Jocurile se desfășoară doar în cadrul turneelor, dacă numărul de echipe participante va permite 

desfășurarea sistemului competițional prezentat la art. 8.1.4 – 8.1.5. 

8.1.2. Jocurile se desfășoară exclusiv după programul stabilit de CCLTO prin DCE, în colaborare cu 

Departamentul Tehnic (DT) al F.R. Baschet. Orice alt joc disputat în afara acestui program va 

fi omologat cu neprezentare, forfait 20-0 pentru ambele echipe, fără punct în clasament. 

8.1.3. Reprogramările se acceptă cu respectarea cerințelor din RGOC.  

8.1.4. Sistemul competițional CN U15 M 

A. Faza 1:  

Jocurile se dispută zonal în grupe de câte 3 echipe (estimativ pe 36 de echipe masculin) și 

respectiv grupe de câte 4 echipe (estimativ 24 de echipe la feminin).  

Se joacă în 2 conferințe (Conferința A și Conferința B), pe patru zone. Împărțirea echipelor pe 

conferințe: 

− Conferința A – echipe din județele CJ, MS, HR, IS, SV, VN, GL, BR, TL, CT, NT, CV, 

IL, CL si București* (6 grupe) 

− Conferința B – echipe din județele BH, TM, SB, GJ, DJ, AG, DB, GR, PH, BV, MM si 

echipe din București* (6 grupe) 

* Repartizarea echipelor din București pe cele două conferințe se face prin tragere la sorți. 

La CN U15 M se dispută 2 turnee a câte 2 jocuri (fiecare cu fiecare), în sistem tur – retur. 

Turneul 1 (Tur) – Date de disputare: 24 - 25.09.2022 

Turneul 2 (Retur) – Date de disputare: 29 - 30.10.2022 

La CN U15 M, din fiecare grupă zonală din Conferința A și Conferința B se califică în Faza 2 

primele 2 echipe și rămân în aceeași conferință câte 12 echipe (24 echipe în total).  

B. Faza 2: Pentru CN U15 M, cele 24 de echipe calificate din Faza 1 sunt împărțite în 6 grupe 

a câte 4 echipe si rămân în Conferințele din Faza 1: 

Grupa A: A1, A2, A3, A4                            Grupa D: D1, D2, D3, D4 

Grupa B: B1, B2, B3, B4                              Grupa E: E1, E2, E3, E4 

Grupa C: C1, C2, C3, C4                              Grupa F: F1, F2, F3, F4 

Se dispută 2 turnee (turneul 3 si 4), pe sistemul fiecare cu fiecare, tur – retur. In Turneul 3 

fiecare echipă va disputa 3 jocuri (tur), la fel și în Turneul 4 (retur). 

Turneul 3 (Tur) – Date de disputare: 25 - 27.11.2022 

Turneul 4 (Tur) – Date de disputare: 13 – 15.01.2023 
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In faza 3 (semifinal) se califică primele două echipe din grupele A, B, C, D, E, F. 

C. Faza 3 - semifinală: In CN U15 M , cele 24 echipe din Faza 3 sunt împărțite în 2 grupe 

valorice a câte 12 echipe: 

− Grupa valorică A – cele 12 echipele clasate pe locurile 1 și 2 din fiecare grupă la turneele 

din Faza 2, vor fi împărțite în 2 grupe a câte 6 echipe (A1 și A2), 

− Grupa valorică B – cele 12 echipele clasate pe locurile 3 și 4 din fiecare grupă la turneele 

din Faza 2, vor fi împărțite în 2 grupe a câte 6 echipe (B1 și B2). 

GVA - Echipele din grupa valorică A vor fi repartizate în 2 grupe a câte 6 echipe, repartizate 

astfel: 

• Grupa 1: A1, B2, C1, D2, E1, F2 

• Grupa 2: A2, B1, C2, D1, E2, F1 

Fiecare echipă va juca cu toate celelalte echipe din grupa din care face parte, fiecare 

echipă având un total de 5 jocuri pe două turnee. 

Turneul 5 - Date de disputare: 24 – 26.02.2023 (3 jocuri). 

Turneul 6 - Date de disputare: 18 – 19.03.2023 (2 jocuri).  

GVB - Echipele din grupa valorică B vor fi repartizate în 2 grupe a câte 6 echipe, repartizate 

astfel: 

• Grupa 3: A3, B4, C3, D4, E3, F4 

• Grupa 4: A4, B3, C4, D3, E4, F3 

Fiecare echipă va juca cu toate celelalte echipe din grupa din care face parte, fiecare echipă 

având un total de 5 jocuri pe două turnee. 

Turneul 5 - Date de disputare: 24 – 26.02.2023 (3 jocuri). 

Turneul 6 - Date de disputare: 18 – 19.03.2023 (2 jocuri).  

D. Faza Finală: la Turneul Final pentru locurile 1-8 CN U15 M participă 8 echipe, după cum 

urmează: 

− Grupa 1F: primele 4 echipe cel mai bine clasate din Grupa 1 (G1), 

− Grupa 2F: primele 4 echipe cel mai bine clasate din Grupa 2 (G2). 

La Turneul Final se va juca în prima fază în 2 grupe, respectiv: 

• Grupa 1F – locul 1 din G1, locul 2 din G2, locul 3 din G1, locul 4 din G2  

• Grupa 2F – locul 1 din G2, locul 2 din G1, locul 3 din G2 si locul 4 din G1.  

Meciurile din prima fază se desfășoară în sistem „fiecare cu fiecare”. Primele 2 clasate în 

grupele G1F și G2F vor juca pentru locurile 1 - 4, în semifinale, în cruciș (locul 1 din Grupa 

G1F cu locul 2 din Grupa G2F și locul 2 din Grupa G1F cu locul 1 din Grupa G2F). 

Învingătoarele din semifinale vor juca în finala mare (locul 1 - 2) iar învinsele în finala mică 

(locul 3 - 4).  

Meciurile pentru locurile 5 - 8 se joacă după același sistem din fazele pentru locurile 1 - 4. 

Echipa câștigătoare a locului 1 este desemnată Campioană națională la categoria U15 M, 

sezonul competițional 2022 - 2023. 

Turneul Final pentru locurile 1 – 8 – Date de disputare: 10 – 14.04.2023  

La Turneul Final pentru stabilirea locurilor 9 - 16 participă 8 echipe, după cum urmează: 

− locurile 5-6 din grupele semifinale G1 și G2 

− locurile 1-2 din grupele semifinale G3 și G4 

Se aplică același algoritm de la Turneul Final pentru sistemul de disputare a meciurilor pentru 

stabilirea la final a ocupantelor locurilor 9-16 din CN U15, M/F, sezonul 2022 - 2023. 

Turneul Final pentru locurile 9-16 – Date de disputare: 10 – 14.04.2023 

8.1.5. Sistemul competițional pentru CN U15 F 

A. Faza 1: Jocurile se dispută zonal în grupe de 4 echipe (estimativ 24 de echipe la feminin).  
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Se joacă în 2 conferințe (Conferința A și Conferința B), pe patru zone. Împărțirea echipelor pe 

conferințe: 

− Conferința A – echipe din județele CJ, MS, HR, IS, SV, VN, GL, BR, TL, CT, NT, CV, 

IL, CL si București* (6 grupe) 

− Conferința B – echipe din județele BH, TM, SB, GJ, DJ, AG, DB, GR, PH, BV, MM si 

echipe din București* (6 grupe) 

* Repartizarea echipelor din București pe cele două conferințe se face prin tragere la sorți. 

La CN U15 F se dispută 2 turnee a câte 3 jocuri (fiecare cu fiecare), în sistem tur – retur. 

Turneul 1 (Tur) – Date de disputare: 08 - 09.10.2022 

Turneul 2 (Retur) – Date de disputare: 29 - 30.10.2022 

La CN U15 F, din fiecare grupă zonală se califică în Faza 2 primele 3 echipe și rămân în 

competiție 18 echipe în total. 

B. Faza 2: Pentru CN U15 F, cele 18 echipe calificate din Faza 1 sunt împărțite în 6 grupe de 

câte 3 echipe (care nu au mai jucat în prima fază). Fiecare grupă din faza 2 va fi formată din:  

Grupa 1: locul 1 din Grupa A, locul 2 din Grupa B, locul 3 din Grupa C,  

Grupa 2: locul 1 din Grupa B, locul 2 din Grupa C si locul 3 din Grupa A,  

Grupa 3: locul 1 din Grupa C, locul 2 din Grupa A si locul 3 din Grupa B.  

Grupa 4: locul 1 din Grupa D, locul 2 din Grupa E, locul 3 din Grupa F,  

Grupa 5: locul 1 din Grupa E, locul 2 din Grupa F si locul 3 din Grupa D,  

Grupa 6: locul 1 din Grupa F, locul 2 din Grupa D si locul 3 din Grupa E.  

Se dispută 2 turnee (turneul 3 si 4), pe sistemul fiecare cu fiecare, tur – retur. In Turneul 3 

fiecare echipa va disputa 2 jocuri (tur), la fel și în Turneul 4 (retur). 

Turneul 3 (Tur) – Date de disputare: 14 - 15.01.2023 

Turneul 4 (Tur) – Date de disputare: 25 – 26.02.2023 

În faza 3 (turnee semifinale) se califică primele 2 echipe din grupele A, B, C, D, E, F. 

C. Faza 3 - semifinală: În CN U15 F, cele 18 echipe din Faza 2 sunt împărțite în 2 grupe 

valorice după cum urmează: 

− Grupa valorică A – cele 12 echipele clasate pe locurile 1 și 2 din fiecare grupă la turneele 

din Faza 2, vor fi împărțite în 2 grupe a câte 6 echipe (A1 și A2), 

− Grupa valorică B – cele 6 echipe clasate pe locurile 3 din fiecare grupă la turneele din 

Faza 2, la care se adaugă cele 6 echipe care au fost pe locurile 3 în faza 1 (total 12 echipe), 

vor fi împărțite în 2 grupe a câte 6 echipe (B1 și B2). 

GVA - Echipele din grupa valorică A vor fi repartizate în 2 grupe a câte 6 echipe, repartizate 

astfel: 

• Grupa 1 (G1): A1, B2, C1, D2, E1, F2 

• Grupa 2 (G2): A2, B1, C2, D1, E2, F1 

Fiecare echipă va juca cu toate celelalte echipe din grupa din care face parte, fiecare echipă 

având un total de 5 jocuri pe două turnee. 

Turneul 5 - Date de disputare: 10 – 12.03.2023 (3 jocuri). 

Turneul 6 - Date de disputare: 18 – 19.03.2023 (2 jocuri).  

GVB - Echipele din grupa valorică B vor fi repartizate în 2 grupe a câte 6 echipe, repartizate 

astfel: 

• Grupa 3 (G3): A3, B4, C3, D4, E3, F4 

• Grupa 4 (G4): A4, B3, C4, D3, E4, F3 

Fiecare echipă va juca cu toate celelalte echipe din grupa din care face parte, fiecare echipă 

având un total de 5 jocuri pe două turnee. 

Turneul 5 - Date de disputare: 10 – 12.03.2023 (3 jocuri). 

Turneul 6 - Date de disputare: 18 – 19.03.2023 (2 jocuri).  
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D. Faza Finală: la Turneul Final pentru locurile 1 - 8 CN U15 F participă 8 echipe, după cum 

urmează: 

− Grupa 1F: primele 4 echipe cel mai bine clasate din Grupa 1 (G1), 

− Grupa 2F: primele 4 echipe cel mai bine clasate din Grupa 2 (G2). 

La Turneul Final se va juca în prima fază în 2 grupe, respectiv: 

• Grupa 1F – locul 1 din G1, locul 2 din G2, locul 3 din G1, locul 4 din G2  

• Grupa 2F – locul 1 din G2, locul 2 din G1, locul 3 din G2 si locul 4 din G1.  

Meciurile din prima fază se desfășoară în sistem „fiecare cu fiecare”. Primele 2 clasate în 

grupele G1F și G2F vor juca pentru locurile 1 - 4, în semifinale, în cruciș (locul 1 din Grupa 

G1F cu locul 2 din Grupa G2F și locul 2 din Grupa G1F cu locul 1 din Grupa G2F). 

Învingătoarele din semifinale vor juca în finala mare (locul 1 - 2) iar învinsele în finala mică 

(locul 3 - 4).  

Meciurile pentru locurile 5-8 se joacă după același sistem din fazele pentru locurile 1 - 4. 

Echipa câștigătoare a locului 1 este desemnată Campioană națională la categoria U15 F, sezonul 

competițional 2022 - 2023. 

Turneul Final pentru locurile 1 - 8 – Date de disputare: 10 – 14.04.2023  

La Turneul Final pentru stabilirea locurilor 9 - 16 participă 8 echipe, după cum urmează: 

− locurile 5-6 din grupele semifinale G1 și G2 

− locurile 1-2 din grupele semifinale G3 și G4 

Se aplică același algoritm de la Turneul Final pentru sistemul de disputare a meciurilor pentru 

stabilirea la final a ocupantelor locurilor 9 - 16 din CN U15, F, sezonul 2022 - 2023. 

Turneul Final pentru locurile 9 - 16 – Date de disputare: 10 – 14.04.2023 

Nota* În funcție de numărul echipelor înscrise în CN U15 M/F, sezonul 2022-2023, sistemul 

competițional poate suferi modificări. Sistemul competițional definitiv va fi publicat 

după terminarea înscrierilor. 

8.2. Teren și Panouri 

8.2.1. Jocurile se desfășoară pe terenuri omologate de F.R. Baschet pentru jocul de baschet la 

categoria U15, având tabelă de scor cronometru de joc și cronometru de atac (24 sec). 

8.2.2. Este obligatorie asigurarea asistenței medicale de către organizator/gazdă prin prezența unui 

cadru medical specializat pe toată durata jocului/turneului.  

8.3. Data, Ora, Timpul de joc 

8.3.1. În cadrul CN U15 M/F, jocurile se dispută având ora de începere în intervalul orar 08.00 – 

20:00. Ultimul meci poate începe cel mai târziu la ora 20:00. 

8.3.2. Se dispută maxim 2 jocuri/ zi/ echipă, cu excepția Turneului Final, când se dispută obligatoriu 

1 joc/ zi/ echipă. Între meciurile aceleiași echipe trebuie să fie minim 3 ore (de la ora de 

încheiere a primului meci până la ora de începere a următorului meci). 

8.3.3. Programarea jocurilor din cadrul unui turneu este transmisă spre aprobare F.R. Baschet (prin 

DT si DCE), cu cel puțin 7 zile înainte de data de începere a desfășurării turneului. 

8.3.4. Structura sportivă organizatoare are obligația de a transmite în scris echipei adverse și DCE, 

precum și CCAB (responsabili zonali de arbitri), cu minim 3 zile înaintea datei de disputare a 

jocului, data la care a fost programat jocul, ora de începere a acestuia și sala în care se 

desfășoară. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu abatere și amendă, conform 

RGOC. 
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8.4. Mingea de joc 

8.4.1. În jocurile oficiale din cadrul CN U15 M/F, vor fi utilizate mingii agreate de F.R. Baschet, 

după cum urmează: 

− La masculin – minge numărul 7, 

− La feminin – minge numărul 6. 

8.5. Apărarea și atacul 

8.5.1. În CN U15 M/F jocul se desfășoară cu respectarea regulilor de atac și apărare înscrise în ROJB. 

8.6. Înlocuirea (schimbarea) jucătorilor  

8.6.1. În CN U15 M/F numărul de înlocuiri pe parcursul jocului este unul nelimitat, cu respectarea 

prevederilor ROJB. 

8.7. Neprezentarea la joc 

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

conformitate cu RGOC şi ROJB. 

8.7.2. Dacă o echipă pierde prin neprezentare pentru a două oară, ea va fi eliminată din competiție, 

rezultatele jocurilor disputate de această echipă în faza respectivă (faza în care echipa pierde al 

doilea joc prin neprezentare) vor fi anulate, sancțiunea fiind aplicată conform ROJB și RGOC. 

8.8. Comunicarea rezultatului 

8.8.1. Pentru toate jocurile oficiale disputate în cadrul CN U15 M/F, indiferent de faza competiției, 

responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine structurii care organizează turneul. 

8.8.2. Structura organizatoare a unui turneu, este obligată să transmită la DCE rezultatul jocului, în 

60 min. de la terminarea acestuia, prin e-mail la competitii@frbaschet.ro. Nerespectarea acestei 

prevederi atrage sancționarea structurii organizatoare cu 100 lei pentru fiecare caz în parte. 

8.8.3. Pentru a exista dublul control al exactității datelor, se menține prevederea privind obligația 

arbitrului principal de a transmite rezultatul jocului, prin e-mail la competitii@frbaschet.ro, 

imediat după terminarea jocului. 

9. ECHIPAMENTUL DE JOC 

9.1. Fiecare echipă trebuie să aibă 2 (două) seturi de echipament, unul de culoare deschisă și altul de 

culoare închisă.  

9.2. Jucătorii aceleiași echipe trebuie să poarte maieuri de aceiași culoare dominantă, pe față și spate. 

Maieurile trebuie să fie numerotate, pe față şi pe spate, cu cifre plate într-o culoare unică, 

contrastantă față de culoarea maieurilor. 

9.3. Pe fața maieului de joc, în partea stângă, este obligatoriu să fie poziționată sigla F.R. Baschet. 

9.4. Jucătorii pot purta pe sub echipamentul de joc orice accesoriu (tricou, colanți, genunchiere, 

cotiere, bentiță, manșetă, altele) de aceeași culoare cu echipamentul. Purtarea de dispozitive și 

materiale medicale, recomandate de cadrele medicale specializate, este exceptată de la prezenta 

regulă. 

mailto:competitii@frbaschet.ro
mailto:competitii@frbaschet.ro
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9.5. O echipă participă cu echipamentul de culoare deschisă la un meci în care este gazdă și cu 

echipamentul de culoare închisă atunci când este oaspete. 

9.6. Jucătorii care prezintă un echipament de joc neregulamentar nu vor putea evolua în acel 

echipament în competiție. 

9.7. Jucătorilor, pe întreaga durată a jocului, nu le este permis accesul pe terenul de joc cu 

următoarele: cercei, lanț, brățară (din orice material), sau orice fel de bijuterii sau obiecte de 

podoabă care îi pot răni pe ceilalți participanți la joc. 

10. OFICIALI 

10.1. Oficialii jocului sunt: arbitrul principal și cel de-al doilea arbitru, care sunt asistați de scorer și 

cronometror. Delegarea, respectiv sancționarea arbitrilor se va face de către CCAB prin 

regulamentele sale proprii. 

10.2. Echipele participante nu au dreptul de a recuza arbitrii pe parcursul desfășurării competiției. 

10.3. Cheltuielile de transport, masă, cazare pentru arbitrii și alți oficiali sunt în sarcina exclusivă a 

organizatorului turneului la care aceștia sunt nominalizați. 

10.4. Aceștia au obligația de a conduce jocul conform prevederilor Statutului și regulamentelor FRB, 

precum si atribuțiilor din ROJB referitoare la arbitrii, scorer, cronometror, operator 24, operator 

tabela de marcaj etc. 

10.5. Se înființează Corpul Observatorilor de joc, care este format din foști sportivi de performanță, 

foști antrenori, profesori de sport etc. Observatorii vor fi delegați de F.R. Baschet la turneele 

din CN U15 M/F, urmând ca la finalul fiecărui turneu, aceștia să prezinte rapoarte care să 

conțină mai multe informații, referitoare la comportamentul echipelor, arbitrilor, antrenorilor, 

spectatorilor precum si cu mențiuni pentru sportivii remarcați. 

10.6. La Turneul Final al CN U15, M/F, se constituie o Comisie Tehnică. Aceasta va fi alcătuită din 

5-7 membri și un membru supleant. Componența acesteia va fi supusă votului și aprobată de 

reprezentanții tuturor echipelor participante. Dintre aceștia, cel puțin un membru va fi 

reprezentantul FR Baschet, unul va fi reprezentantul comitetului de organizare al competiției și 

un membru va fi reprezentantul oficialilor prezenți la competiție. 

10.7. Comisia Tehnică are atribuțiile prevăzute în RGOC și va funcționa în conformitate cu 

prevederile acestuia și ale prezentului Regulament. 

10.8. Comisia Tehnică poate fi sesizată de un reprezentant oficial al unui participant la competiție cu 

referire la aspecte organizatorice, tehnice, disciplinare, etice, medicale sau de orice altă natură. 

Sesizarea se depune în forma scrisă, cu cel mult o oră după apariția sau producerea oricărui 

incident care ține de competența sa. 

10.9. Comisia Tehnică se poate sesiza din oficiu la solicitarea unuia dintre membri săi în cazul 

constatării unor abateri de la prezentul regulament sau ale ROJB. 

10.10. Deciziile Comisiei Tehnice trebuie validate prin vot de 2/ 3 din membrii săi și devin executorii, 

fără posibilitatea de a fi atacate ulterior pe altă cale. 

10.11. Din motive financiare, pentru reducerea cheltuielilor, în toate etapele CN U15 M/F, până la 

Turneul Final, F.R. Baschet va delega doar câte 2 arbitri și 2 oficiali/ joc. La Turneul Final, 

meciurile vor fi oficiate de către 3 arbitri, 1 comisar și 7 persoane desemnate de FRB (scorer, 

cronometror, ajutor de scorer, operator cronometru de atac, crainic, 2 statisticieni). 
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11. CONDIŢII FINANCIARE 

11.1. Taxele aferente participării în competiție vor fi achitate în contul F.R. Baschet în cuantumul 

aprobat de către Consiliul Director, înaintea începerii competiției. 

11.2. Pentru a fi luate în considerare şi judecate, contestațiile vor fi transmise în formă scrisă către 

Comisia Tehnică a competiției, împreună cu dovada achitării taxei de 200 Euro, plătiți la cursul 

BNR al zilei respective, în contul F.R. Baschet. 

11.3. Toate sancțiunile financiare vor fi achitate integral în contul FR Baschet, fără deducerea de 

comisioane bancare. 

12. PROTECȚIA ZONEI BĂNCII ECHIPELOR 

12.1. În zona băncilor celor două echipe participante la joc, este interzis accesul altor persoane decât 

cele înscrise pe Lista jucătorilor și însoțitorilor echipei (L20). 

13. CONDIȚII ORGANIZATORICE 

13.1. Este obligatorie respectarea condițiilor din cadrul RGOC. 

13.2. Structura sportivă organizatoare este obligată să asigure asistență medicală, cu cadru medical 

specializat, pe toată perioada de desfășurare a jocului/ competiției și cu cel puțin 20 de min 

înainte de începerea jocului. 

13.3. Fiecare structură sportivă este responsabilă pentru comportamentul tuturor membrilor acesteia 

(conducători, jucători, antrenori etc), precum și al suporterilor săi, în așa fel încât jocul să se 

desfășoare în condiții de fair play, cu respectarea imaginii de grup sau individuală a F.R. 

Baschet.  

13.4. Următoarele reguli se aplică de îndată ce o persoana intră în incinta bazei sportive pentru a 

participa la o competiție oficială FR Baschet:  

a) persoanelor cărora le este interzisă de către autorități participarea la evenimente sportive li se 

interzice accesul în baza sportivă; 

b) persoanele aflate sub influența alcoolului, a narcoticelor sau a oricărei substanțe care modifică 

comportamentul nu vor fi admise în baza sportivă. 

13.5. Este interzis în totalitate fumatul de orice tip, consumul de alcool și substanțe interzise de lege, 

oriunde în baza sportivă. 

13.6. Persoanelor care au în posesie orice articol din cele menționate mai jos li se interzice accesul în 

locațiile în care se desfășoară orice competiție de baschet organizată de F.R. Baschet iar 

persoanele care asigură securitatea le pot transfera reprezentanților autorităților locale îndrituite 

să aplice legea. 

13.7. Articolele interzise în locurile de desfășurare ale competiției sunt:  

− Flacoane termice (termosuri); 

− Flacoane de vopsea cu pulverizare sau orice alt element care ar putea fi utilizat pentru a 

protesta; 

− Sticle din material „sticlos” (cu excepția medicamentelor conținute în sticle de sticlă de până 

la 100 ml); 

− Mai mult de o geantă de mână cu capacitate de 25 de litri; 

− Walkie-talkie-uri și scanere radio; 
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− Indicatoare laser și lumini stroboscopice; 

− Biciclete, biciclete pliabile, rotițe și skateboard-uri; 

− Animale de companie sau animale (cu excepția animalelor de serviciu); 

− Toate tipurile de cuțite și obiecte cu lame, inclusiv cuțite artizanale; 

− Arme sau echipamente utile, cum ar fi baionete, cuțite, bastoane extensibile și/ sau ascuțite, 

piepteni, catarame de centură modificate și lame libere modificate în arme; 

− Sprayuri de protecție personală, cum ar fi spray-urile CS sau cu piper; 

− Componente sau dispozitive care pot fi suspectate ca fiind armă de foc; 

− Orice tip de substanțe inflamabile / explozive, lichide sau gaze sau alte substanțe inflamabile; 

− Explozivi, artificii, materiale pirotehnice, periculoase și toxice; 

− Stâlpi (adică stâlpi de pavilion) de material dur și/ sau mai mari de 1 metru; 

− Claxoane, megafoane, vuvuzele și fluiere care pot incomoda fonic desfășurarea jocurilor; 

− Bile, rachete, proiectile; 

− Orice alte obiecte și substanțe care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea și ordinea 

publică; 

− Role de hârtie (inclusiv hârtie igienică, rulouri de marcat, confetti); 

− Orice pliante, obiecte sau articole de îmbrăcăminte purtătoare de mesaje politice, religioase, 

rasiste, răuvoitoare, agresive, agitante prin declarații sau identificare comercială vizibilă 

destinate „marketingului agresiv”. 

13.8. Următoarele articole care sunt permise în interiorul bazei sportive ca excepții sunt: 

− Steaguri mari cu însemnele echipei (mai mari de 1 metru x 2 metri). 

13.9. După intrarea în baza sportivă, persoanelor nu li se permite: 

− să arunce cu orice fel de obiecte sau substanțe; 

− să acționeze agresiv într-un mod care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea publică, 

ordinea publică, continuarea neîntreruptă a meciului sau reputația FR Baschet; 

− să facă orice declarații sau alte acțiuni care arată o anumită situație națională, politică, 

religioasă, etnică, rasială sau credință care poate declanșa violență, rasism, dispute religioase 

sau xenofobie; 

− să se angajeze în orice formă de pariere; 

− să amenințe viața și sănătatea celorlalți și să facă acte dăunătoare de natură ofensivă; 

− să se urce pe scaune sau pe orice altă structură din interiorul bazei sportive; 

− să deterioreze orice materiale aflate în baza sportivă pentru buna desfășurare a evenimentului. 

13.10. Participanții la jocuri/turnee trebuie să respecte prevederile legale referitoare la buna 

desfășurare a competițiilor sportive, precum și pe cele prevăzute in RGOC și alte regulamente 

F.R. Baschet, din momentul în care intră în sala de sport. Toate persoanele care participă la un 

joc oficial trebuie să urmeze regulile și instrucțiunile agenților de pază sau a altor ofițeri 

desemnați, organizatorii având obligația să-i informeze despre acestea. Persoanele care nu 

respectă prevederile legale în vigoare nu vor avea acces în sala de sport sau, în funcție de 

gravitatea faptelor, vor fi îndepărtate de personalul de pază, urmând a fi anunțată Jandarmeria. 

13.11. Organizarea turneelor va fi atribuită de DT si DCE, respectând criterii care vor fi anunțate 

înaintea începerii sezonului. În cadrul turneelor, organizatorul va pune la dispoziția echipelor 

participante, dacă acestea solicită, un număr limitat de bilete sau invitații (10% din capacitatea 

totală a tribunelor sălii). 

13.12. Începând cu turneele semifinale, organizatorul va asigura statistica oficială pentru toate 

meciurile, precum și transmisia acestora prin live-streaming. 

14. PUBLICITATE 

14.1. Nu este admisă publicitatea pentru țigări şi produse alcoolice.  
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14.2. În competițiile F.R. Baschet, este permisă publicitatea pe echipamentul de joc (tricouri, sorturi). 

Poziționarea trebuie să nu distorsioneze culoarea echipamentului şi să nu facă greu vizibile sau 

invizibile numerele, numele echipelor și pe cele ale sportivilor. 

15. DISPOZIŢII FINALE 

15.1. Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoașterea sau interpretarea greșită a prevederilor 

prezentului regulament.  

15.2. Înscrierea și participarea structurilor sportive în competițiile internaționale juvenile organizate 

sub egida FIBA: 

a) trebuie să fie aprobată de către F.R. Baschet, pentru a se evita suprapunea cu calendarul 

competițional intern al „Campionatului Național de Baschet al României, la categoria U15, 

masculin și feminin (juniori mici)”. 

b) Pentru obținerea aprobării, structura sportivă transmite către F.R. Baschet, prin DCE, pe 

adresa de e-mail competitii@frbaschet.ro:  

− cerere de înscriere în competiția organizată sun egida FIBA și  

− calendarul de desfășurare a competiției organizate sub egida FIBA.  

15.3. În funcție de evoluția pandemiei COVID, participanții trebuie să respecte protocolul medical 

F.R. Baschet, adaptat cerințelor legislative și aprobat de Consiliul Director. 

15.4. În cazul în care, din motive pandemice, Turneul Final al Campionatului Național U15 M/F nu 

se va putea desfășura, titlul de campioană nu se acordă. 

15.5. În situații speciale, neprevăzute de acest regulament, se vor aplica deciziile Consiliului Director. 
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