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1. SCOP
1.1 Prezentul regulament specific stabileşte sistemul de desfăşurare a Campionatului Naţional de
Baschet al Romaniei la categoria U12 Masculin si Feminin. In urma desfasurarii competitiei se
vor desemna echipele campioane ale României pentru sezonul 2021-2022.
2. ORGANIZARE:
2.1. FRB este organizatorul competiţiei.
2.2. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare, desfăşurare şi omologare a rezultatelor
jocurilor din cadrul „Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U12 Masculin
si Feminin”.
2.3. In „Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U12 Masculin si Feminin”,
clubul sportiv, respectiv echipa care îl reprezintă, se va inscrie în mod obligatoriu cu denumirea
clubului înscris în cererea de afiliere, denumire identică cu cea din CIS, pe care este obligat sa-l
treaca in cererea de inscriere.
2.4 In legitimatiile sportivilor la rubrica destinata denumirii clubului se va inscrie denumirea în
mod obligatoriu cu denumirea clubului înscris în cererea de afiliere, denumire identică cu cea din
CIS.
2.5. Toate echipele participante trebuie să respecte prevederile :
◆ Statutului Federaţiei Române de Baschet,
◆ Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet (ROJB),
◆ Regulamentului General de Organizare a Competitiilor (RGOC),
◆ Regulamentului Specific de desfăşurare a Campionatului Naţional de Baschet al
Romaniei la categoria U12 Masculin si Feminin,
◆ Regulamentele comisiilor abilitate
◆ Alte prevederi legale în vigoare.
3. CONDIŢII DE PARTICIPARE, DISPOZITII SPECIFICE
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A.ECHIPELE:
3.1. Pentru a participa la Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U12
Masculin si Feminin, echipele trebuie să se înscrie, să achite taxa de participare si sa depuna
dosarul complet.
3.2 Structurile sportive participante in competitiile organizate de FRB sunt responsabile
pentru eligibilitatea jucatorilor lor in orice moment si vor suporta consecintele oricaror
abateri de la regulamentele privind eligibilitatea.
Validarea Listei echipei cu jucatorii si antrenorii inregistrati la FRB (L14) se va efectua
in cadrul sedintei tehnice organizate pentru desfasurarea competitiei, iar in urma validarii,
Lista si componenta echipei nu mai poate fi modificata pe durata competitiei.
3.3. Anul naşterii jucătorilor care pot participa în CN U‐12 este 2010 şi mai mici.
3.4. Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu MINIM 9 JUCATORI validaţi şi înscrişi in
foaia oficială de joc. Nerespectarea acestei reguli se sanctioneaza prin forfait tehnic. In condiţii
speciale de indisponibilitate temporara din motive medicale care ar duce la încălcarea acestei
prevederi, clubul va trimite înaintea orei de desfăşurare a jocului documente medicale doveditoare
către COMISIA TEHNICA organizata pentru desfasurarea competitiei, precum şi o solicitare de
exceptare de la această prevedere, care va fi vizată de COMISIA TEHNICA.

B. PERIOADA DE TRANSFER
3.5. Perioada de transfer aprobata pentru depunerea actelor este: 16 – 22.05.2022
Un jucator care se transfera pentru CN U12, se va putea transfera ulterior la o alta echipa, doar in
cea de-a doua perioada de transfer din sezonul 2022-2023.

C. JUCATORI
3.6. Echipele pot folosi numai jucători care au legitimaţii tip FRB cu viza anuală 2021/2022 şi
aviz medical valabil, inregistrat in legitimatia tip FRB, sa fie înscrişi pe lista jucătorilor cu drept
de joc (maxim 14 jucători) si pe lista nominala pentru joc (maxim 12 jucatori), implicit pe foaia
de arbitraj.
3.7. In situatia utilizarii unui jucator aflat in stare de suspendare, echipa in culpa va pierde jocul
prin neprezentare, 20-0, fara punct in clasament.
3.8. Numarul maxim de jucatori la Campionatul National U12 este de 14 jucatori / echipa.
3.9. Fiecare echipa este formata din minim 9 jucatori in CN U-12.
3.10. Pentru structurile sportive care se inscriu in competitie cu doua sau mai multe echipe,
indiferent de grupa in care participa, este necesara inscrierea pe foaia de joc a unui numar minim
de 9 jucatori la fiecare meci.
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3.11. Un membru al unei echipe are denumirea de „jucator” atata timp cat se afla in teren si este
autorizat sa joace. In orice alta situatie, acesta este „inlocuitor”.
3.12. Fiecare echipa trebuie sa aiba un antrenor si un capitan, care trebuie sa fie unul dintre
jucatori.
D. CERINTE TEHNICE
D.1. APARARE
3.13. În CN U‐12 masculin şi feminin, editia 2021-2022 apararea zona este interzisa.
Prin aparare zona se intelege o dispunere voluntara a tuturor jucatorilor aflati in faza
de aparare astfel incat acestia nu sunt preocupati in a face marcaj atacantului direct si
urmaresc doar sa apere zona de teren in care se afla sau o zona stabilita anterior (spatiul
de 3 secunde).
Marcajul reprezinta pozitionarea si deplasarea permanenta a
jucatorului
aparator langa atacantul direct, in sensul apararii cosului propriu si al impiedicarii
primirii, manuirii sau aruncarii mingii de catre atacant.
Este acceptat ajutorul in apararea om la om din partea unui singur coechipier atunci
cand atacantul cu minge reuseste in mod evident sa-si depaseasca in dribling aparatorul
direct in drumul sau spre cos.
Este acceptata “capcana”, realizata de aparatorul posesorului de minge si de catre
un alt coechipier (nu mai mult de un coechipier).
Aparatorul care executa marcajul jucatorului atacant situat pe partea opusa mingii
(help-side) se poate deplasara in vederea asigurarii ajutorului pana la limita suprafetei de
restrictie opusa partii mingii.
3.14. Apararea om la om pe tot terenul este obligatorie pe toata durata jocului, respectandu‐
se regulile marcajului prevazute in art 3.13.
3.15. Este interzisa orice forma de blocaj la omul cu minge sau la omul fara minge (inclusive
hand-off).
3.16. In atac este interzisa dispunerea in mod voit si repetata a jucatorilor pe teren astfel
incat acestia sa nu reprezinte, prin pozitie sau miscare, un pericol permanent pentru
adversarul direct si cosul advers, in sensul respectarii spiritului si principiilor jocului 5
contra 5 (regula “linia mingii” in aparare).
3.17 Abaterile tehnice comise de structurile sportive care incalca cetintele tehice cuprinse
in cadrul RSCN vor fi sanctionate astfel:
• Prima abatere – se atentioneaza antrenorul
• A doua abatere – “abatere tehnică” la antrenor (se sanctioneaza cu 50 Ron)
• A treia abatere – “abatere tehnica” la antrenor (se sanctioneaza cu 100 Ron)
• A patra abatere – forfait tehnic
Abaterile tehnice se vor inregistra in foaia de arbitraj in rubrica antrenorului secund
cu abrevierea “A1” si penaliza cu 1 AL si posesia mingii pentru echipa adversa de la
mijlocul terenului.
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Seful brigazii de arbitrii va intocmii un raport suplimentar si va consemna pe spatele
foii oficiale de joc nerespectarea cerintelor tehnice privind apararea.
Neplata contravalorii sanctiunii pana la urmatorul joc, determina imposibilitatea
antrenorului de a conduce jocul.
3.18. In CN U12 masculin si feminin se aplica regimul de schimbari obligatoriu astfel (regula
5+1):
• In primele doua sferturi echipele care au 12 jucatori, sunt obligate sa efectueze MINIM o
inlocuire pe sfert. In primul sfert vor juca 5+1 jucatori, in sfertul al doilea vor juca ceilalti 5+1
jucatori. Sunt permise un număr nelimitat de înlocuiri, între cei 6 jucători pentru fiecare sfert.
• Pentru echipele care se prezinta la joc cu 11 jucatori, acestea vor efectua obligatoriu MINIM
o inlocuire in sfertul 1 (între maxim 6 jucători) si vor juca cu ceilalti 5 jucatori fara inlocuire in
sfertul doi.
• Pentru echipele care se prezinta la joc cu 10 jucatori, acestea vor juca cu cate 5 jucatori in
fiecare sfert (1 si 2), neavand voie sa faca nici o inlocuire in primele doua sferturi.
• In cazul descalificarii (5 greseli personale) sau accidentarii unuia sau mai multor jucatori in
sferturile 1 si 2, iar echipa nu are jucatori disponibili pentru schimbare astfel încât
să se ţină cont de cele precizate anterior, se pot efectua schimbari numai cu jucatori indicati de
catre antrenorul echipei adverse.
• Daca situatia de schimbare se intampla in sfertul 1, jucatorul indicat de antrenorul echipei
adverse nu isi pierde dreptul de joc pentru sfertul 2.
Nerespectarea regulii 5+1 se sanctioneaza prin forfait tehnic de catre echipa in culpa daca
la sfarsitul jocului ea castigase meciul. Daca echipa in culpa a pierdut meciul se mentine scorul
inregistrat la sfarsitul acestuia.
Seful brigazii de arbitrii va intocmii un raport suplimentar si va consemna pe spatele
foii oficiale de joc nerespectarea cerintelor tehnice privind regula 5+1.

E. ANTRENORI:
3.19. Pentru Campionatul National U12 echipele vor fi conduse de maxim 2 antrenori (un
antrenor principal si un antrenor secund) ambii avand obligatia sa prezinte carnet de antrenor in
care sa fie trecut angajamentul la clubul pe care il reprezinta, sa contina viza anuala pentru sezonul
2021/2022 si licenta C emisa de FRBaschet care sa contina viza anuala pentru sezonul 2021/2022,
nominalizaţi în “Lista jucatorilor si insotitorilor validata la sedinta tehnica premergatoare
competitiei (L14)” si “Lista nominala a echipei pentru joc (L12)”.
3.20. Un antrenor (principal sau secund) poate reprezenta doar o singura echipa.
3.21. Antrenorul este conducatorul echipei. El da indicatii, conduce si sfatuieste jucatorii de o
maniera calma, prietenoasa, constructiva si linistita de pe marginea terenului si de asemenea este
responsabil pentru inlocuirile de jucatori. Limbajul si tonul folosit de antrenori pentru a se adresa
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catre jucatori, oficiali sau spectatori trebuie sa fie civilizat si sa respecte norme minime de
conduita.
3.22. Antrenorul are obligatia sa se prezinte permanent intr-o tinuta adecvata, sa respecte in
totalitate deciziile arbitrilor, sa se inscrie ca si comportament in cerintele prevazute in
Regulamentul Jocului de Baschet. Orice abatere de la aceste norme va fi constatata de catre
Comisia Tehnica constituita in prealabil si vor putea fi aplicate sanctiuni.
3.23. Antrenorul este asistat de catre capitanul echipei, care va fi unul dintre jucatori. In conditiile
in care, din motive regulamentare (eliminare) sau alte motive independente de conditiile
regulamentare (indisponibilitate, imbolnavire), antrenorul nu poate fi prezent pe teren pentru a-si
indeplini atributiile, acestea vor fi preluate de capitanul de echipa.
Inaintea jocului, antrenorul trebuie sa prezinte scorerului lista cu numele si numerele membrilor
echipei care vor juca. El este raspunzator pentru continutul listei precum si pentru inscrierea lor
pe foaia de joc, prin semnarea, inainte de inceperea jocului a foii de joc, in spatiul special destinat.
3.24. Antrenorul este direct raspunzator de comportamentul jucatorilor in teren si in afara lui,
precum si de cel al insotitorilor si sustinatorilor echipei, indiferent de calitatea acestora.
3.25. Stafful echipei va fi format doar din maxim de 2 antrenori.
4. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A JOCURILOR ÎN CAMPIONATUL NAŢIONAL
A. TEREN
4.1. Jocurile se vor desfăşura pe terenuri in aer liber omologate FRB, având tabelă de scor,
cronometru.
4.2. Este obligatorie pentru baza sportiva asigurarea asistentei medicale prin prezenţa unui cadru
medical specializat pe toată durata competitiei.
4.3. Echipele pot valida pentru fiecare joc un numar de 12 jucatori dintre cei cuprinsi in L-14.
Acesti 12 jucatori nu este obligatoriu sa fie aceeasi pentru toate jocurile turneului.
B. DATA, ORA, TIMPUL DE JOC
4.4. În cadrul Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U12 Masculin si
Feminin, jocurile se vor disputa avand ora de incepere în intervalul orar 08.00 – 20:00.
4.5. Echipele trebuie sa se conformeze si sa ia toate masurile organizatorice necesare pentru
prezentarea corespunzatoare la aceste jocuri.
4.6. Timpul de joc este controlat de catre cronometror.
Jocul consta in doua jumatati a cate 20 de minute fiecare, cu o pauza de 5 minute intre ele.
Fiecare jumatate este impartita in doua perioade (sferturi) de cate 10 minute fiecare cu un
interval (pauza) de 1 minut intre ele.
Pe parcursul jocului, timpul de joc va fi intrerupt :
in timpul time-out-urilor pe toata desfasurarea jocului
in cazul aparitiei accidentarilor care necesita ingrijiri medicale sau inlocuire, pe toata
durata jocului
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in sfertul al IV-lea in ultimele 2 minute de joc, conform prevederilor Regulamentului
Oficial al Jocului de Baschet
in sfertul al IV-lea pe toata durata lui, in cazul semnalizarii de catre arbitrii a unei
greseli personale ce are ca rezultat aruncari libere, conform prevederilor
Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet.

C. MINGEA DE JOC, COS REUSIT SI VALOAREA LUI
4.7. In jocurile oficiale din cadrul Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria
U12 Masculin si Feminin vor fi utilizate mingi Molten.
⚫ In competitia masculina se vor utiliza mingii Molten marimea 5
⚫ In competitia feminina se vor utiliza mingii Molten mărimea 5.
4.8. Cos reusit si valoarea lui
Un cos este reusit atunci cand o minge vie intra in cos pe deasupra si ramane inauntru sau
trece prin el.
Un cos reusit din actiune are valoare de 2 puncte in cazul unei aruncari din zona cosului de 2
puncte si 3 puncte in cazul unei aruncari din zona cosului de 3 puncte.
Un cos reusit din aruncare libera are valoare de 1 punct.
Dupa un cos valabil reusit din actiune sau dupa ultima aruncare libera reusita, echipa adversa
are posesia pentru repunerea mingii intr-un interval de 5 secunde din orice punct situat in spatele
liniei de fund.

D.ECHIPAMENTUL DE JOC
4.09. Pe fata tricoului de joc, in partea stanga, este obligatoriu sa fie pozitionata sigla FRB.
4.10. Echipamentul de culoare deschisa este cel de culoare alba sau galbena. Orice alta culoare
este considerata culoare inchisa.
4.11. Jucatorii aceleiasi echipe trebuie sa poarte maieuri (tricouri) de aceiasi culoare dominanta,
pe fata si spate. Maieurile trebuie sa fie numerotate, pe faţă şi pe spate, cu cifre plate într-o
culoare unică, contrastantă faţă de culoarea maieurilor.
4.12. Jucatorii care prezinta un echipament de joc neregulamentar nu vor putea evolua in acel
echipament in competitie.
E. OFICIALI
4.13. Delegarea arbitrilor se va face prin nominalizare, de catre o comisie propusa de CCAB
pentru aceasta competitie.
4.14. Echipele participante în Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U12
Masculin si Feminin nu au dreptul de a recuza arbitrii pe parcursul desfaşurării competiţiei.
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4.15. Cheltuielile de transport, masa, cazare pentru arbitrii si alti oficiali sunt in sarcina exclusiva
a organizatorului competitiei.
4.16. La turneul final al Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U12
Masculin si Feminin, se va constitui o Comisie Tehnica. Aceasta va fi alcatuita din 5-7 membrii
si un membru supleant, componenta acesteia va fi supusa votului si aprobata de reprezentantii
tuturor echipelor participante Dintre acestia, cel putin un membru va fi reprezentantul FRB, unul
va fi reprezentantul comitetului de organizare al competitiei si un membru va fi reprezentantul
oficialilor prezenti la competitie.
Comisia are atributiile prevazute in RGOC si va functiona in conformitate cu prevederile
acestuia si ale prezentului Regulament.
Comisia tehnica poate fi sesizata cu referire la aspecte organizatorice, tehnice, disciplinare,
etice, medicale sau de orice alta natura de un reprezentant oficial a unui participant la competitie,
in forma scrisa, cu cel mult o ora dupa aparitia sau producerea oricarui incident care sa tina de
competenta sa.
Comisia tehnica se poate sesiza din oficiu la solicitarea unuia dintre membri sai in cazul
constatarii unor abateri de la prezentul regulament sau ale ROJB
Deciziile comisiei trebuie validate prin vot de 2/3 din membrii sai si devin executorii, fara
posibilitatea de a fi atacate ulterior pe alta cale.
F. NEPREZENTARE
4.17. Neprezentarea la joc, retragerea din competitie sau retragerea de pe teren se vor soluţiona
în conformitate cu RGOC şi ROJB.
4.18. Dacă o echipa pierde prin neprezentare pentru a doua oară, ea va fi eliminata din competitie,
rezultatele jocurilor disputate de această echipă in faza respectiva ( faza in care echipa pierde al
doilea joc prin neprezentare) vor fi anulate.
5. CONDIŢII FINANCIARE
5.1. Taxele aferente participării în campionatul naţional vor fi achitate în contul FRB în
cuantumul aprobat de către Consiliul Director înaintea începerii competitiei.
5.2. Pentru a fi luate în considerare şi judecate, contestaţiile vor fi transmise in forma scrisa catre
Comisia Tehnica a competitie, împreună cu dovada achitarii taxei aferenta, in contravaloare a
200 Euro la cursul BNR al zilei respective, achitata in contul FRB.
5.3. Toate sancţiunile financiare vor fi achitate integral fără deducerea comisioanelor bancare în
contul FRB.
6. PROTECTIA ZONEI BANCII ECHIPELOR
In zona din spatele bancilor celor doua echipe accesul este interzis
7. CONDITII ORGANIZATORICE
7.1.Este obligatorie respectarea conditiilor din cadrul RGOC.
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7.1. Asigurarea prezentei cu 20 de minute inainte de inceperea jocului, a asistenţei medicale
calificate.
7.3. Fiecare club este responsabil pentru comportamentul exemplar al tuturor membrilor
clubului (Directori, jucători, antrenori, manageri, însoţitori, reprezentanti ai clubului), precum
si al suporterilor sai , 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.

7.4. Urmatoarele reguli se aplica de indata ce o persoana intra in incinta bazei sportive pentru a
participa la o competitie oficiala FRB:
▪ Persoanelor carora le este interzisa de catre autoritati participarea la evenimente sportive
li se interzice accesul in baza sportiva
▪ Persoanele aflate sub influența alcoolului, a narcoticelor sau a oricărei substanțe care
modifică comportamentul nu vor fi admise in baza sportiva.
7.5. Toate persoanele care participa la un joc oficial trebuie sa:
• Detina un document oficial cu o fotografie care sa permita identificarea
• Sa se supuna controlului de securitate, căutări corporale și confiscarea obiectelor care nu
sunt permise de lege
• Urmeze regulile și instrucțiunile agentilor de paza, personalului de securitate, polițiștilor,
alți ofițeri desemnați,
7.6. Este interzis total fumatul, consumul alcoolui si al substantelor interzise de lege pe baza
sportiva.
7.7. Următoarele articole sunt interzise în locurile de desfășurare ale competițiilor FRB .
Persoanele care poartă orice articol din cele mentionate mai jos nu vor fi permise în locații și pot
fi transferate reprezentantilor autorităților locale de aplicare a legii.
7.8. Articolele interzise în locurile de desfășurare ale competitiei sunt:
• Flacoane termice (termosuri)
• Flacoane de vopsea cu pulverizare sau orice alt element care ar putea fi utilizat pentru a
protesta
• Sticle de sticlă (cu excepția medicamentelor conținute în sticle de sticlă de până la 100 ml)
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• Mai mult de o geantă de mână cu capacitate de 25 de litri (trebuie să puteți să vă potrivi
punga sub dumneavoastră)
• Walkie-talkie-uri și scanere radio
• 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, cutite, bastoane extensibile, ascutite,
piepteni, catarame de centura modificate si lame libere modificate in arme
• Sprayuri de protecție personală, cum ar fi spray-urile CS sau piper
• Componente sau orice dispozitiv suspectat a fi 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 stalpi de pavilion) de material dur și / sau mai mari de 1 metru
• Claxoane, megafoane și fluiere care pot incomoda fonic desfasurarea jocurilor
• Bile, rachete, proiectile
• Orice alte obiecte și substanțe care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea si 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"
7.9. Urmatoarele articole sunt permise în interiorul bazei sportive. Articolele care sunt permise
în locația ca excepții sunt:
✓ Steaguri mari cu insemnele echipei(mai mari de 1 metru x 2 metri)
7.10. După intrarea în baza sportiva, nu li se permite persoanelor:
• Sa arunce cu orice fel de obiecte sau substanțe
• Sa acționeze agresiv într - un mod care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea
publică, ordinea publică, continuarea neîntreruptă a meciului sau reputația FRB .
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• Sa faca 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;
• Sa se angajeze în orice formă de pariere
• Să amenințe viața și sănătatea celorlalți și să facă acte dăunătoare de natură ofensivă;
• Sa se urce pe scaune sau pe orice altă structură din interiorul bazei sportive;
• Sa deterioreze orice materiale aflate in baza sportiva pentru buna desfasurare a
evenimentului.
7.11. În caz de urgență, spectatorii vor rămâne calmi și vor urma regulile și instrucțiunile date
de ofițeri de poliție, alți ofițeri desemnați, agenți de pază și / sau alți membri ai personalului de
securitate autorizați în mod corespunzător.

8. PUBLICITATE.
8.1. Nu este admisă publicitatea pentru ţigări şi produse alcoolice.
8.2. In competiţiile FRB, este permisă publicitatea pe echipamentul de joc (tricouri, sorturi).
Pozitionarea trebuie să nu distorsioneze culoarea echipamentului şi să nu facă greu vizibile sau
invizibile numerele.
9. DISPOZIŢII FINALE
9.1. Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita a prevederilor
prezentului regulament.
9.2. Incidentele de pe teren sau din tribună, precum si indisponibilitatile medicale datorita unor
accidentari mentionate in art 3.4 din prezentul regulament, se vor analiza si solutiona de catre
Comisia Tehnica.
9.3. In functie de evolutia pandemiei COVID participantii trebuie sa respecte protocolul medical
FRB adaptat cerintelor legislative si aprobat de Consiliul Director.
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