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REZUMAT REGULI EPIDEMIOLOGICE
Tinand cont de normele impuse de autoritati in perioada pandemiei Covid-19 si de
faptul ca ne dorim ca desfasurarea competitiilor juvenile sa se desfasoare in bune conditii,
mai ales din punct de vedere epidemiologic, va prezentam cateva reguli importante de
respectat, care au ca scop reducerea la minim a riscului aparitiei infectarii cu Sars-Cov-2 in
randul participantilor la turneele din Campionatele Nationale de juniori, editia 2020-2021:
A - In afara cerintelor de eligibilitate si a conditiilor financiare de participare,
premergator inceperii competitiilor juvenile, fiecare structura sportiva trebuie sa
desemneze o persoana ca delegat responsabil cu verificarea respectarii normelor sanitarepidemiologice impuse de autoritati pentru competitii sportive in spatii inchise (poate fi si
antrenorul echipei participante). Structura sportiva va informa FRB despre numele
delegatului responsabil cu problemele COVID-19 si datele de contact ale acestuia in
saptamana premergatoare inceperii competitiei (5 zile inaintea turneului). Delegatul
responsabil trebuie sa citeasca si sa cunoasca Protocolul Medical FRB si anexa acestuia,
Protocolul special de meci, dar mai ales trebuie sa-i informeze pe sportivi si membri ai staffului despre regulile medical-epidemiologice obligatoriu de respectat in timpul competitiilor.
B – Premergator participarii la turneele din CN de juniori, structurile sportive
participante trebuie sa transmita la FRB si urmatoarele:
I. - in cazul sportivilor minori - declaratie pe proprie raspundere din partea parintilor sau a
tutorelui legal ca sunt de acord cu participarea sportivului in competitiile FRB in conditiile
impuse de Protocolul medical si implicit cu testarea RT-PCR, cu triajul observational
(termometrizare etc), si cu participarea in bula epidemiologica de la sala de sport si hotel
(Acordul parental se gaseste pe site-ul FRB).
II. - declaratia pe proprie raspundere a delegatului responsabil Covid-19 al echipei, care isi
asuma raspunderea pentru respectarea normelor epidemiologice (masca, dezinfectare,
distantare etc) de catre toti membrii echipei pe intreaga durata a participarii in competitie,
dar si la hotel. (Declaratia delegatului Covid-19 se gaseste pe site-ul FRB).
III. - un tabel nominal cu delegatia echipei – sportivi (minim 7 si maxim 14), membri ai staffului, inclusiv un sofer - care va participa la turneul din cadrul CN de juniori. Tabelul va fi
transmis la FRB inaintea efectuarii testelor RT-PCR (cel putin cu 3 zile inaintea turneului).
IV. - dupa efectuarea testarii RT-PCR (cu cel mult 48 de ore inaintea inceperii turneului),
fiecare structura sportiva va transmite si un tabel la FRB, semnat si stampilat, cu toate
rezultatele testarii persoanelor prezente in delegatia pentru turneu, inclusiv soferul
autocarului echipei. In cazul in care se produce o schimbare pe lista trimisa la FRB
premergator turneului, din varii motive, atunci pentru persoana care a fost inlocuita trebuie
sa se trimita la FRB si rezultatul testarii RT-PCR (cu rezultat negativ), precum si motivul
pentru care a fost inlocuita (accidentare etc), dar si lista actualizata de delegatia echipei.
Pentru inlocuitor se prezinta rezultat negativ, la fel ca la toti ceilalti membri ai echipei.
TOTI PARTICIPANTII LA TURNEU TREBUIE SA AIBA REZULTAT NEGATIV LA TESTAREA RTPCR PENTRU A PUTEA PARTICIPA LA TURNEU.
In cazul aparitiei unor cazuri Covid-19 (rezultate pozitive), se urmeaza pasii prezentati in
Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului si Ministerului Sanatatii, dar si in
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Protocolul Medical FRB. Totodata, pentru ca restul componentilor echipei sa poata participa
la turneu este necesara o adresa din partea DSP Locala, prin care se arata ca, in urma
anchetei epidemiologice, restul componentilor echipei nu sunt considerati contacti direct si
pot continua activitatea sportiva si pot participa la turneu. Delegatul responsabil Covid-19 al
echipei va informa FRB in permanenta asupra acestor situatii, atat inaintea participarii la
turneu, cat si pe perioada acestuia.
C – Dupa ce au fost obtinute toate rezultatele testelor RT-PCR, structurile sportive
participante in CN de juniori trebuie sa stie ca vor urca in autocar/microbuz pentru a efectua
deplasarea spre “bula epidemiologica” numai persoanele care au rezultate negative.
Transportul interurban si urban se face conform normelor in vigoare. In cazul in care
delegatia este mai putin numeroasa, deplasarea se poate face si cu masini personale, dar
toti cei care sunt prezenti in acestea trebuie sa aiba rezultat negativ la testarea RT-PCR si sa
se afle pe lista delegatiei echipei la turneul respectiv.
D – Structura sportiva organizatoare a unui turneu din CN de juniori trebuie sa
asigure prezenta unui doctor sau a unui cadru medical autorizat, care va fi implicat in
asigurarea sanatatii pe parcursul turneului. Acesta va verifica rezultatele testarilor RT-PCR la
intrarea in bula epidemiologica (ale echipelor, precum si ale oficialilor), in baza tabelelor cu
rezultate trimise de echipe la FRB, si il va anunta pe arbitrul principal al turneului daca exista
nereguli (nici o persoana cu rezultat pozitiv nu va intra in sala sau hotel). Totodata, triajul
observational de la intrarea in sala de sport si de la hotel este asigurat de acest cadru
medical iar delegatii Covid-19 ai echipelor trebuie sa completeze datele obtinute in tabelul
nominal pentru triajul observational (tabelul observational al echipei se gaseste pe site-ul
FRB). Tabelul este necesar pentru a facilita o eventuala ancheta epidemiologica. Daca o
persoana nu se supune triajului epidemiologic, aceasta nu va avea acces in sala de sport sau
in hotel.
E - Se considera ca data de incepere a competitiei ziua din care echipele intra in bula
epidemiologica. Pentru CN de juniori, cu echipe participante din localitati apropiate, se
considera ca intrarea in bula epidemiologica se face in ziua disputarii primului joc din
turneu, obligatoriu cu efectuarea triajului epidemiologic. In functie de programul turneului,
intrarea in bula epidemiologica se poate face si la sala de sport care gazduieste meciurile
sau la hotelul la care sunt cazate echipele participante. In cazul echipelor care vin de la
distante mari si sosesc cu o seara inainte de inceperea turneului, acestea vor face intrarea in
bula epidemiologica in acelasi timp cu celelalte echipe (la sala de sport sau la hotel, in
functie de programul turneului si de orele de sosire ale participantilor).
F – Fiecare structura sportiva se asigura de faptul ca a fost realizata corect lista
oficiala a delegatiei echipei pentru participarea la turneu (in functie de rezultatele testarilor,
dar si de numarul de sportivi prezenti - maxim 14) si va informa arbitrul principal inaintea
meciurilor din turneele din CN de juniori asupra L12 (lista oficiala de joc). Verificarea
legitimatiilor de joc si a licentelor de antrenori se va face doar la primul meci al fiecarei
echipe de catre arbitrul ales ca responsabil de turneu din randul oficialilor, daca echipele au
in componenta 12 sportivi sau mai putini. Daca au mai multi sportivi (13 sau 14), atunci
inaintea primului meci vor fi verificate si celelalte licente, chiar daca sportivii respectivi nu
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sunt trecuti in L12. Echipele pot schimba L12 la fiecare meci, dar numai cu sportivii aflati in
“bula epidemiologica” (maxim 14 sportivi – cu informarea responsabilului de turneu).
G - Sosirea echipelor la sala de sport sau la hotel si plecarea acestora – cele doua
echipe implicate intr-un meci vor ajunge la teren decalat, dupa un orar prestabilit de
organizator, asa cum este prevazut in “Protocolul special de meci”. Preferabil sa existe doua
zone bine delimitate – una pentru intrarea echipelor si una pentru iesirea echipelor (cu
respectarea circuitelor). Nu este permisa intarzierea plecarii dupa meci si nici nu este
permisa prezenta echipei care a incheiat jocul la urmatorul meci. Se va organiza un orar al
sosirilor si plecarilor, care trebuie respectat de toti participantii, in asa fel incat se evita
aglomerarea in sala sau hotel.
H - Pe intreaga durata a turneului, autocarul/microbuzul propriu va ramane la
dispozitia echipei pentru transportul zilnic urban, de la hotel la sala de sport si retur, cu
respectarea unui program strict. In afara persoanelor desemnate ca fiind parte din echipa la
turneul respectiv, nici o alta persoana nu va urca in autocarul/microbuzul echipei. La fel se
procedeaza si in cazurile speciale, atunci cand sunt folosite masini personale. Pentru cazurile
in care sala de sport si hotelul se afla la o distanta foarte mica si nu este necesara folosirea
autocarului/microbuzului pentru transportul urban, atunci deplasarea echipelor se poate
face si pe jos, cu respectarea normelor in vigoare, fara interactiune cu terte persoane si cu
purtarea obligatorie a mastii de protectie in aer liber.
I - Participantii la turneele din cadrul CN de juniori trebuie sa ia in considerare faptul
ca, din momentul in care s-au urcat in autocar/microbuz sau in masinile personale si au
plecat spre locatia de desfasurare a turneului, dar mai ales dupa ce au intrat in regimul de
cantonament inchis (s-a creat bula de siguranta epidemiologica), nu mai au voie sa iasa
nejustificat din hotel sau sala de sport si nici sa aiba contact cu terte persoane din afara
delegatiei. Participantii la turneu nu vor putea parasi hotelul decat pentru a se deplasa la
meciurile oficiale sau in scop recreativ, pentru plimbari scurte zilnice, in grup, in aer liber, in
apropierea hotelului.
J – In timpul meciurilor din cadrul CN de juniori nu sunt admisi spectatori in sala de
sport. Totodata, la incalzire premergatoare meciului, echipele vor folosi un set de mingi
propriu. Organizatorul va pune la dispozitie 3 mingi pentru meci, care vor fi dezinfectate
periodic de catre arbitri, si nu vor fi folosite de echipe la incalzire.
K – Organizatorul turneului va trimite cu cel putin 3 zile inainte la FRB programul de
meciuri, tinand cont de faptul ca dupa fiecare joc trebuie facuta dezinfectarea spatiilor
comune si a terenului de joc (atunci cand se realizeaza programul, se va tine cont de
urmatoarele – 30 de minute incalzire; 105 minute durata estimativa a jocului; 15 minute
dezinfectarea intre meciuri – minim 2 ore si jumatate alocat pentru fiecare meci)
In afara acestor reguli prezentate mai sus, celelalte informatii referitoare la normele
ce trebuiesc respectate de toti participanti pe durata turneelor din CN de juniori se gasesc in
Protocolul medical pentru competitiile de baschet in spatii inchise, in Protocolul special de
meci, dar si in Ordinul comun al Ministerului Tineretului si Sportului si Ministerului Sanatatii
din 2020.

