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CERINȚE PENTRU JUCĂTORI DE TALIE  

ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI, SEZONUL 2022-2023 
 

 

Consiliul Director al Federației Române de Baschet a decis, în data de 26.08.2022, la 

propunerea Colegiului Central al Antrenorilor, următoarele Cerințe pentru jucătorii de talie în 

CN de juniori, sezonul 2022-2023: 
 

 

U14 M O echipă trebuie să prezinte 2 jucători de 1,85 m sau 1 jucător de 1,90 m 

 F O echipă trebuie să prezinte 2 jucătoare de 1,73 m sau 1 jucătoare de 1,78 m 

U15 M O echipă trebuie să prezinte 2 jucători de 1,85 m sau 1 jucător de 1,90 m 

 F O echipă trebuie să prezinte 2 jucătoare de 1,73 m sau 1 jucătoare de 1,78 m 

U16 M O echipă trebuie să prezinte 2 jucători de 1,91 m sau 1 jucător de 1,96 m 

 F O echipă trebuie să prezinte 2 jucătoare de 1,78 m sau 1 jucătoare de 1,82 m 

U17 M O echipă trebuie să prezinte 2 jucători de 1,91 m sau 1 jucător de 1,96 m 

U17 F O echipă trebuie să prezinte 2 jucătoare de 1,78 m sau 1 jucătoare de 1,82 m 

U18 M O echipă trebuie să prezinte 2 jucători de 1.95 m sau 1 jucător de 2,00 m 

 F O echipă trebuie să prezinte 2 jucătoare de 1,80 m sau 1 jucătoare de 1,86 m 

U19 M O echipă trebuie să prezinte 2 jucători de 1.95 m sau 1 jucător de 2,00 m 

 F O echipă trebuie să prezinte 2 jucătoare de 1,80 m sau 1 jucătoare de 1,86 m 
  Pentru sezonul 2022-2023, jucătorii vor fi măsurați descălțați înaintea începerii CN, 

la probele/normele de control, precum și înaintea fazelor/turneelor semifinale, la 
a doua sesiune de probe/norme de control. 
- pentru categegoriile U15, U17 și U19 se aplică cerințele categoriile anterioare de 
vârstă. 
- jucătorii de talie trebuie să joace obligatoriu cel puțin 10 minute, minim SF1.                        
- echipele care nu prezintă jucători de talie, pot juca în CN, dar nu pot participa la 
Turneul Final; 
- în cazul în care o echipă are doar 1 jucator de talie mare și acesta ajunge sa fie 
eliminat pentru 5 greșeli personale (sau se accidenteaza) și, astfel, nu va fi 
respectată condiția obligatorie de a juca minim 10 minute – sancțiune forfait 
tehnic; 
- în cazul în care o echipă are 2 jucători de talie, unul dintre aceștia trebuie să joace 
10 min (în SF1); dacă se accidentează este înlocuit de celălalt jucător de talie; dacă, 
din diferite motive, cei 2 jucători nu cumulează 10 minute de joc – sancțiune forfait 
tehnic; 

 
 
*Pentru sezonul 2023 - 2024 și următoarele, cerințele de talie vor fi revizuite, în sensul creșterii 
valorii taliei jucătorilor. Pentru sezonul 2023 - 2024 și următoarele, jucătorul/jucătorii de talie 
vor juca obligatoriu în SF1 și SF3. 
 

 


