REGULAMENT SPECIFIC
LIGA 1 MASCULIN 2019 – 2020

I. Administrativ
1. Liga 1 Baschet Masculin (L1M), editia 2019-2020, este un Campionat National pentru structuri sportive cu echipe
masculine de seniori, organizat de FRB, in acord cu prevederile legale.
2. Regulamentul stabileşte sistemul de desfăşurare a Campionatului Naţional Liga I - a masculin de baschet prin care
se vor desemna echipele care la sfarsitul sezonului 2019/ 2020 vor participa la turneul de baraj pentru promovarea in
Liga Nationala de Baschet Masculin din România.
3. Comunicarea și corespondența dintre FRB și structurile sportive participante în L1M referitoare la această
competiție se vor purta în limba româna.
II. Dreptul de a participa in L1M, editia 2019-2020
4. Pot participa echipe ale structurilor sportive afiliate, conform prevederilor RGOC, denumite in continuare “echipe de
sine statatoare”, cu drept de promovare in L1M.
Echipele din LNMB pot participa cu o echipa si in L1M, fara drept de promovare, conform deciziilor Consiliului Director
si a cerintelor prezentului RSCN. Echipa va fi inscrisa in campionat sub denumirea clubului care detine locul in LNMB
si va putea adauga unul/doua nume in concordanta cu asocierea cu eventuali parteneri. Aceste echipe vor fi denumite
in continuare “echipe satelit”.
5. O structura sportiva poate sa inscrie o singura echipa in L1M.
III. Inscrierea, inregistrarea in competitia L1M, editia 2019-2020
A. Taxa de inscriere
6. Perioada de inscrierea in L1M, editia 2019-2020, a fost 01- 15 august 2019.
7. Taxa de inscriere in L1M este de 100 euro
8. Înscrierile pentru competitia L1M nu vor fi acceptate decât dacă sunt însoțite de toate documentele prevăzute în
RGOC, articolele 5.1- 5.5, completate și semnate corespunzător.

IV. Calendar
A. Tragere la sorti
9. Tragerea la sorti va avea loc luni, 16 septembrie 2019 la sediul FRBaschet. Toate structurile sportive care participa
in L1M, editia 2019-2020, trebuie să aibă un reprezentant prezent la tragerea la sorti.
B. Sistem competitional. Principii generale
10. Pentru sezonul 2019-2020 s-au inscris un numar de 10 echipe care formeaza o serie unica care vor juca etape
saptamanale “round robin”, tur-retur, in urma carora se va stabili clasamentul.
11.Faza a doua se va juca sub forma de play-off (locurile 1-6) pentru stabilirea clasamentului final ce se va desfaşura
sub formă de jocuri eliminatorii, 2/3 jocuri astfel:
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Sferturi de finala, se vor juca meciurile dintre locurile 3-6 si 4-5, iar locurile 1 si 2 nu vor juca;
Semifinale-, se vor juca meciurile dintre loc 1 - invingatoarea dintre 4-5 si loc 2 - invingatoarea dintre 3-6;
Finala finala mare si 2/3 jocuri finala mica.
Celelalte echipe, locurile 7-14, vor juca play-out, 2 tururi 2/3 jocuri.
12, Echipele satelit vor putea accede in seria 1-6 dar nu vor avea dreptul sa sustina barajul de promovare cu echipele
din LNBM.
13. Jocurile din sezonul regulat se vor disputa, la alegerea echipelor, incepand cu ziua de vineri si terminand cu ziua
de luni corespunzatoare etapelor programate.
14. Cu acordul celor doua cluburi (completarea formularului „cerere de reprogramare”, primirea acceptului si
transmiterea lui la FRB cu 10 zile inainte de data solicitata pentru joc), se accepta reprogramarea jocului doar in
conditiile in care componentii echipelor au programate jocuri in LNB sau in CN de juniori si echipa nu poate indeplini
cerinta referitoare la numarul de jucatori prezenti la joc.
15. In cazul in care una dintre echipele calificate in faza play off se retrage din competitie inainte de startul fazei, locul
sau va fi luat de urmatoarea echipa clasata, conform coeficientului obtinut in faza 1 sezonul regulat.
Nota 1: Reprogramarile se accepta cu respectarea cerintelor din RGOC.
Nota 2: Jocurile din ultima "etapa" din fiecare faza a competitiei care influenteaza clasamentul final vor fi jucate in
aceeasi zi si la aceeasi ora stabilita de CCLTO.
16. Faza 1 - Sezonul regulat, 13.10.2019 - 01.03.2020
17. Faza 2 - Play-off, 06.03.2020 -10.04.2020
18. In cazul jocurilor în sistemul Play Off, dacă o echipă mai slab clasată în urma sezonului regulat câştigă seria (2
jocuri din 3 eliminând astfel echipa mai bine clasată, NU va lua locul acesteia în faza următoare a Play Off, ceea ce
înseamnă că NU va avea de jucat pe teren propriu un joc în plus în meciurile cu următorii adversari.
19. Sferturi de finala: 2 jocuri din 3, (loc 1 sta, loc 2sta, loc 3 vs loc 6, loc 4 vs loc 5), in ordinea:
un jocpe terenul echipei mai bine clasate, (06.03.2020)
un joc pe terenul echipei mai slab clasate (10.03.2020)
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (13.03.2020)
Joc

Pozitie

1

Locul 3 – Locul 6

1-6

2

Locul 4 – Locul 5

1-6

20. Semifinale: 2 jocuri din 3, in ordinea:
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (19.03.2020)
un joc pe terenul echipei mai slab clasate (24.03.2020)
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (29.03.2020)
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Locul 1 - Invingatoare joc loc 4 si 5

1-4

4

Locul 2 - Invingatoare joc loc 3 si 6

1-4

21. Finale: se joaca dupa cum urmeaza:
a). Locurile 1-2 se joaca dupa sistemul 2 jocuri din 3, in ordinea:
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (03.04.2020)
un joc pe terenul echipei mai slab clasate (07.04.2020)
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (10.04.2020)
5

Invingatoare joc 3 - Invingatoare joc 4

1-2

b). Locurile 3-4 se joaca dupa sistemul 2 din 3, in ordinea:
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (03.04.2020)
un joc pe terenul echipei mai slab clasate (07.04.2020)
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (10.04.2020)
6

Invinsa joc 3 - Invinsa joc 4

3-4

c). Locurile 5-6 se joaca dupa sistemul 2 jocuri din 3, in ordinea:
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (19.03.2020)
un joc pe terenul echipei mai slab clasate (24.03.2020)
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (29.03.2020)
7

Invinsa joc 1 - Invinsa joc 2

5-6

22. Grupa 7-10 vor juca 2 tururi de jocuri de clasament pentru stabilirea pozitiilor in clasamentul L1M astfel:
Turul 1: 2 jocuri din 3, (loc7 vs loc 10, loc 8 vs loc 9 ), in ordinea:
un jocpe terenul echipei mai bine clasate, (06.03.2020)
un joc pe terenul echipei mai slab clasate (10.03.2020)
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (13.03.2020)
8

Locul 7 – Locul 10

7- 10

9

Locul 8 – Locul 9

7- 10

30. Turul 2: 2 jocuri din 3, in ordinea:
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (19.03.2020)
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un joc pe terenul echipei mai slab clasate (24.03.2020)
un joc pe terenul echipei mai bine clasate (29.03.2020)
10

Invingatoare joc 8 - Invingatoare joc 9

7-8

11

Invinsa joc 8 - Invinsa joc 9

9-10

32. La finalul competitiei echipele clasate pe locul 1 si 2 vor participa la barajul pentru LNBM cu echipele de pe locurile
15-16 din LNBM. Daca pe primele 2 locuri din clasament se va afla o echipa satelit, aceasta nu va avea dreptul sa
participe la baraj, locul ei fiind atribuit urmatoarei clasate, in ordinea clasamentului.
32.1 Echipa de pe locul 1 din L1M va fi organizatoarea Turneului de baraj pentru promovarea in LNB, daca indeplineste
conditiile de infrastructura si isi asuma achitarea costurilor de organizare ale turneului.
32.2 Celelalte echipe participante vor suporta cheltuielile de transport, cazare si masa pentru propria echipa si jumatate
din baremul de arbitraj la fiecare joc sustinut.
32.3 Daca echipa de pe locul 1 din L1M nu doreste sau nu indeplineste conditiile de infrastructura, dreptul de a organiza
turneul va revenii urmatoarei clasate (in ordinea loc 1L1M-loc 2 L1M-loc16 LNBM- loc 15 LNBM)
32.4 daca niciun club nu doreste organizarea turneului, atunci acesta va fi organizat de FRB pe teren neutru, echipele
participante achitand o taxa de participare la turneul de baraj pe teren neutru care sa acopere cheltuielile de organizare.
V. ECHIPE
33. O echipa va fi inscrisa in campionat sub denumirea clubului care detine locul in L1M si va putea adauga alte nume
in concordanta cu asocierea cu eventuali parteneri.
34. Echipele pot folosi numai jucători romani care au legitimaţii tip FRB cu viza anuală şi aviz medical valabil
aplicate in legitimatie, înscrişi pe lista jucătorilor cu drept de joc inregistrati la FRB, maxim 18 jucători.
35. Retragerea din competitie:
35.1 Pentru

echipele de sine statatoare, excluderea din competitie sau retragerea dupa tragerea la sorti si
stabilirea programului sau pe parcursul competitiei, va duce la pierdera dreptului clubului respectiv de a
inscrie o echipa in Liga 1 , in sezonul viitor si amenda in valoare de 2500 EURO.
Pentru echipele satelit, excluderea din competitie sau retragerea va duce la depunctarea echipei inscrise
in LNB cu 3 trei puncte in editia urmatoare a LNB, de la startul acesteia. Dacă o echipa pierde prin neprezentare
pentru a doua oară, toate rezultatele jocurilor disputate de această echipă trebuie să fie anulate.
35.2.

36 Echipa care refuza promovarea nu va mai avea drept de inscriere in L1M sezonul urmator.
A. ANTRENORI:
37. Echipele participante in L1M vor fi conduse întotdeauna de către antrenori calificati cu specializare baschet, cu
carnete de antrenor categoria antrenor, antrenor senior sau antrenor maestru (categoria a-III-a, a- II-a, a-I-a din
vechiul sistem), posesor al licentei FRB tip “A”, valabile pe anul competitional respectiv şi care sunt înscrişi în “Lista
jucătorilor şi insotitorilor inregistrata de FRB”.
38. Antrenorii principali romani trebuie să posede categorie de clasificare antrenor, antrenor senior sau antrenor
maestru (categoria a-III-a, a- II-a, a-I-a din vechiul sistem) si licenta tip „A”.
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39. Antrenorii secunzi trebuie sa posede o categorie de clasificare corespunzătoare competiţiei la care antrenează, si
licenta tip „A” sau Licenta tip „B”
40. Antrenorii de alta nationalitate decat romana trebuie să posede calificare de antrenor de baschet, atestată prin
carnetul de antrenor sau legitimatie din ţara de origine, şi să achite taxa licenta antrenor strain + viza anuala L1 M.
41. De regula din colectivul tehnic al unei echipe de baschet vor face parte minimum 2 antrenori (antrenor principal si
un antrenor secund) sau maximum 4 antrenori (antrenor principal, 2 antrenori secunzi, 1 director tehnic) dintre care,
cel mult unul poate fi strain.
In L1M o echipa trebuie sa prezinte la joc cel putin un antrenor care sa indeplineasca conditiile de categorie si
licentiere. Daca o echipa nu are la meci cel putin un antrenor, la prima abatere va primi avertisment iar la
urmatoarele va fi penalizata cu 100 lei/joc.
42. Directorul tehnic trebuie sa aiba carnet de antrenor avizat si completat la rubrica angajamente.
43. Antrenorii trebuie sa aiba la jocurile oficiale o tinuta decenta fiind imbracati dupa cum urmeaza: pantaloni lungi din
stofa, inclusiv cei de tip blue jeans, pantofi, camasa sau tricou cu sigla structurii sportive, eventual cravata si sacou.
44. Prezentarea in trening sau alte tinute inadecvate a antrenorilor este interzisa.
45. Antrenorul aflat în stare de suspendare disciplinara nu are dreptul de a lua legatura directa sau indirecta prin
intermediari, cu echipa in interiorul cladirii in care urmeaza sa se dispute jocul echipei sau în vestiarul echipei lor,
inainte, in niciun moment al jocului sau dupa joc.
46. Antrenorul si/sau jucatorul aflaţi în stare de suspendare nu pot avea acces în vestiarul echipei la jocurile oficale.
Antrenorul sau jucătorul aflat în stare de suspendare poate fi prezent în sală în timpul desfăşurării jocurilor oficiale
susţinute de echipa lui dar numai în tribuna opusă mesei oficiale.
47. Daca exista o singura tribuna, pe aceasi parte cu masa oficiala, atunci antrenorul/jucatorul suspendat trebuie sa
stea intr-o zona cat mai indepartata de banca echipei sale.
48. Nerespectarea de catre antrenor a dispozitiilor referitoare la interdictia de a lua legatura cu echipa sau de a intra in
vestiarul echipei sau de a sta in zona bancii echipei se sanctioneaza cu amenda de 250 EUR.
B. JUCATORI
49. Lista jucatorilor cu drept de joc va fi de maximum 18 jucatori (L18)
50. Echipele pot solicta inscrierea - pe foaia de joc a echipei - a jucatorilor participanti in campionatele nationale de
juniori si legitimati la alte cluburi, in urma intocmirii si aprobarii fromularului de “ Acord de joc pentru alta categorie”.
51. Acestia vor avea drept de joc pentru echipa de L1M pe toata durata sezonului competitional. Ei vor prezenta la joc
“Acordul de joc la alta categorie” cu viza medicala valabila si actul de identitate.
52. Pentru echipele satelit, jucatorii inscrisi pe foaia de joc a echipei pot fi si oricare dintre componentii echipei de
LNBM, cu conditia sa fie inregistrati pe foaia de joc a echipei de LNBM aprobata de FRB si sa fie respectate cerintele
tehnice din prezentul RSCN.
53. Jucatorii sau antrenorii care nu au achitat in contul FRB amenzile pentru sanctiunile anterioare nu au drept de joc
pana la plata integrala a cuantumului amenzii primite conform RGOC.
54. In L1M in sezonul 2019-2020, echipele au dreptul sa inscrie pe foaia oficiala de joc numai jucatori romani cu
exceptia jucatorilor juniori care indeplinesc conditiile pentru acordarea “pasaportului de teren”(jucatori junior de alta
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cetatenie care au fost legitimati si au activat in cel putin 2 campionate nationale de juniori, sezoane complete si
consecutive).
55. Echipele pot inscrie in foaia oficiala maxim 12 jucatori, dintre care minimum 6 trebuie sa fie sub 23 ani , nascuti in
anul 1997 sau mai mici (echipele de sine statatoare si echipele satelit ).
56. Daca nerespectarea acestei reguli referitoare la numarul minim de 6 jucatori sub 23 de ani se constata la inceputul
jocului echipa in culpa va pierde jocul respectiv prin forfait tehnic in conditiile cap 20 din RGOC.
Daca ambele echipe incalca regula referitoare la minimum 6 jucatori sub 23 de ani, ambele echipe vor fi sanctionate
cu forfait tehnic pierzand jocul cu 2-0 dar primind un punct in clasament.
57. O echipa trebuie sa prezinte la inceperea jocului minimum 8 jucatori echipati si care au drept de joc. In caz contrar,
amenda in valoare de 100 EUR pentru fiecare jucator lipsa.
58. Pe toata durata jocului este obligatorie prezenta in teren minim a 2 jucatori romani sub 23 de ani (nascut
1997 sau mai mic). Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu forfait ethnic, (se aplica procedura din
RGOC).
C. CONTROL ANTIDOPING
59. Jucătorii înregistrați pentru competițiile FRB sunt de acord prin semnarea formularului de accept al contolului
antidoping, să se supună testelor de control antidoping, sa furnizeze probe (de exemplu, urină, sânge, salivă,
transpirație) și să se supună oricărui alt tip de test de control prevăzut de către FIBA, IOC sau Agenția Mondială
Antidoping (WADA) ori de cate ori sunt solicitati sa o faca.
60. Un control antidoping poate sa fie solicitat si efectuat si la cererea unei structuri sportive participanta in competitie,
dar numai pentru o echipa care ii este adversar in acel joc, fara a nominaliza jucatorii. In acest caz, solicitantul
controlului doping pentru alte echipe va achita o taxa de 1000 de euro, si va plati integral cheltuielile legate de:
recoltarea si transportul probelor, analize de laborator, transport, cazare, diurnele pentru Ofiterii de Control Antidoping.
Jucatorii clubului solicitant vor fi supusi aceluiasi numar de probe ca si adversarul. Daca in urma controlului sunt
depistati jucatori pozitivi, clubul in culpa va rambursa costurile intregului control echipei care a solicitat si achitat initial
controlul antidoping.
61. In cazul depistarii pozitive a jucatorilor unei echipe participante in cadrul competitiilor nationale, ANAD va decide
perioadele de suspendare conform legislatiei in vigoare.
62. Jucatorii suspendati vor primi drept de joc la expirarea suspendarii, numai daca achita la FRB o penalitate de 300
de euro sau contravaloarea facturii emise de ANAD pentru cheltuielile de recoltare si analiza a probei. Aceasta regula
se va aplica si in cazul transferurilor, jucatorul primind cartea verde numai daca achita la FRB penalitatea mai sus
mentionata.
D. CONVOCAREA LA ECHIPA NATIONALA
63. Convocarea jucatorilor seniori si juniori la actiunile echipelor nationale se va face inainte de inceperea lor, in forma
scrisa prin formularul de convocare.
64. Convocarile pot fi facute si in cazul aparitiei unor actiuni ale echipelor nationale neprevazute si neplanificate
anterior.
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65. Formularul de convocare va fi inaintat catre clubul la care este legitimat sportivul si sportivului pe adresa de posta
electronica personala. Responsabilitatea comunicarii tuturor informatiilor transmise de FRB prin formular precum si
asigurarea transportului sportivilor la si de la actiunea echipei nationale revin clubului la care este legitimat sportivul.
66. In cazul neprezentarii sportivului la actiunile lotului national se vor aplica sanctiunile prevazute de RGOC, dupa
caz, sportivului si/sau clubului.

VI. PERIOADE DE TRANSFER
67. Perioada de transfer: 10 septembrie – 10 octombrie 2019, ora 12:00.
03 ianuarie – 09 ianuarie 2020, ora 12:00
68. Jucatorii transferati primesc drept de joc numai dupa obtinerea cartii verzi si achitarea taxei de transfer. Taxa
transfer jucatori romani – 330 lei
69. Pentru jucatorii tineri echipele trebuie sa achite taxa de formare juniori in cuantum de 750 euro (platita in
fiecare an cluburilor formatoare, prin FRB, pentru fiecare jucator nascut 2000 sau mai tanar, pana la varsta de 25 de
ani) in conformitate cu art 17.22.4 din RGOC. Jucatorul tanar primeste drept de joc numai dupa achitarea taxei
de formare
Inlocuirea jucatorilor in L18
70. Echipele participante in LNB vor putea efectua un numar nelimitat de inlocuri de jucatori din fondul de jucatori
proprii legitimati. Aceste inlocuiri cu jucatori din propriul fond de jucatori nu sunt considerate transferuri de jucatori,
echipele putand astfel sa completeze lista pana la numarul maxim de 18 jucatori.
VII. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
A. SALA
71. Sala şi spaţiul de joc trebuie să fie regulamentar, cu dimensiunile de 28 X15 m, înălţimea plafonului de minimum 7
m, având echipamentul tehnic prevăzut de ROJB.
72. Sala trebuie să fie omologată de Comisia CCLTO a FRB conform RGOC şi ROJB.
73. Omologarea va fi făcută în urma verificării, conform Anexei 1, nivelului de conformare cu cerinţele referitoare la
dimensiunile Echipamentului tehnic necesar pentru desfăşurarea unui joc de baschet, prevăzute în ROJB.
B. DATA şi ORA DE DISPUTARE
74. In cadrul L1M, jocurile se vor disputa în etapa normală în weekend, de regulă duminica, avand ora de incepere în
intervalul orar 10:00 – 18.00
75. In situaţia în care două echipe dispută jocurile de pe teren propriu în aceiaşi sală CCLTO va putea decala jocul
unei dintre echipe cu maximum 24 ore faţă de data de desfăşurare a jocului cu respectarea prevederilor referitoare la
reprogramarea unui joc prevazute în RGOC.
76. Jocurile din etapele intermediare se vor disputa de regulă miercurea între orele 10:00 – 18:00.
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77. Echipele trebuie sa se conformeze si sa ia masurile organizatorice necesare pentru prezentarea corespunzatoare
la aceste jocuri.
78. Echipele au obligatia de a anunta in scris ora de joc si sala, adversarului si FRB, pana luni la ora 12:00, pentru
etapa din weekend, si pana vineri la ora 12:00 pentru etapa intermediara. In caz contrar CCLTO va sanctiona clubul
respectiv cu 100 EUR. In caz de recidiva suma se dubleaza.
79. Reprogramarea unui joc din campionatul national se poate face in conformitate si cu respectarea prevederilor
RGOC, in maxim 48 ore inainte sau dupa data de disputare programata initial.
80. Pentru toate situatiile care nu se incadreaza in prevederile RGOC privind reprogramarea unui joc, acest lucru va
fi posibil numai cu acordul adversarului si achitarea unei taxe in cuantum de 100 Euro.
C. MINGEA DE JOC
81. In jocurile oficiale din cadrul L1M se vor utiliza mingii Molten mărimea 7.
D. ECHIPAMENTUL DE JOC
82. Echipamentul de joc trebuie să fie conform prevederilor din cap 8 al RGOC. Incalcarea prevederilor referitoare la
echipamentul echipei pentru joc se va sanctiona cu amenda de 200 lei pentru fiecare joc.
83. Echipa gazda (prima pe foaia de joc) va purta echipament de culoare deschisa (alba sau galbena). Orice alta
culoare a echipamentului este considerata culoare inchisa
84. Pe tricoul de joc este obligatoriu pe fata sa aibe sigla FRB.
85. Este permisa folosirea numerelor 0 si 00 sau numerele de la 1 la 99.
E. OFICIALI
86. În L1M, editia 2019 – 2020, delegarea arbitrilor se va face prin nominalizare de către CCAB in conformitate cu
prevederile din RGOC si cu aprobarea Presedintelui FRB.
În L1M, editia 2019 – 2020, vor fi delegati 3 arbitrii, un comisar, oficialii de la masa scorerului (scorer, asistent scorer,
cronometror, cronometror de atac) si 2 statisticieni (la Turneul de promovare).
87. Echipele participante în L1M, ediţia 2019 – 2020, nu au dreptul de a recuza arbitrii pe parcursul desfaşurării
competiţiei.
88. În L1M, editia 2019 – 2020, delegarea comisarilor se va face prin nominalizare de către CC in conformitate cu
prevederile din RGOC si cu aprobarea Secretarului General al FRB.
89. Echipele participante în L1M, ediţia 2019 – 2020, nu au dreptul de a recuza comisari pe parcursul desfaşurării
competiţiei.
90. In faza a II – a, play-off, ce se va desfaşura sub formă de jocuri eliminatorii în perioada: 06.03.2020 – 10.04.2020,
presedintele FRB poate nominaliza un Judecator Unic care va fi sesizat, va strange probele necesare, va analiza si
decide pentru incalcarile regulamentelor sau pentru incidentele disciplinare. Decizia acestuia este definitiva si
executorie neexistand cale de apel.
91. Baremurile / indemnizatiile persoanelor oficiale (oficiali masa scor, crainic, statisticieni, asistență medicala, etc.)
sunt cele calculate conf. HG 1447/2007. Acestea vor fi platite de echipa organizatoare inainte de joc.
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92. Baremul pentru arbitraj si comisar in L1M va fii : de 167 brut lei de arbitru si 125 lei brut pentru comisar, si
se vor achita prin Contractul de Activitate Sportiva (CAS) incheiat intre oficial si clubul gazda .
93. Cheltuielile de transport, masa cazare pentru arbitrii si alti oficiali sunt in sarcina exclusiva a organizatorilor
jocurilor/turneelor. Achitarea acestor cheltuieli se va face in conformitate cu procedura aprobata in sezonul trecut de
catre Consiliul Director.
94. Nerespectarea prevederilor de mai sus nu este un motiv pentru neinceperea jocurilor.
F. INREGISTRĂRI VIDEO SI STATISTICI
Înregistrarea video este obligatorie pentru toate fazele din L1M, conform RGOC.
Inregistrarea video
95. In sezonul 2019-2020 echipele participante in L1M vor asigura inregistrarea jocurilor desfăşurate în cadrul L1M

prin contract cu o firma specializata sau structura sportiva organizatoare are obligatia sa înregistreze jocurile video pe
suport electronic (DVD).
96. In caz de incidente, conflict sau violente, sau la solicitarea comisarului/arbitrului principal sau a delegatului

FRB/Judecatorului unic, echipa organizatoare va înmâna obligatoriu înregistrarea originala a jocului celor mentionati,
imediat după joc. In cazul in care nu se respecta aceasta prevedere sanctiunea este de 300 Euro.
97. Echipele vizitatoare au dreptul să-şi înregistreze numai propriile jocuri şi fără a solicita acordul echipei
organizatoare. In acest sens, echipa organizatoare va asigura condiţii optime echipei vizitatoare pentru înregistrarea
propriului jocului dacă această opţiune îi este adusă la cunostinţă de către reprezentantul oficial al echipei oaspete cu
minimum o oră înaintea desfăşurării partidei. Sanctiuni amenda 200 lei
Inregistrarea statistica
98. Pentru jocurile din turneul final de baraj al L1M structura sportiva gazdă este obligată să asigure inregistrarea
statistică a jocurilor. Aceasta se va efectua în timp real (live) printr-un program oferit de catre FRB.
Echipamente minime necesare pentru transmitere:
• conexiune Internet prin cablu (cu viteze minime de 1Mbit/sec download si 3Mbit/sec upload)
• calculator (laptop)
• imprimantă
• program statistic (oferit de FRB)
99. In cazul in care aceasta activitate nu se poate duce din diverse cauze (defectiuni imprimanta, computer, lipsa
conexiune internet prin cablu, lipsa toner, lipsa hartie, etc) unitatea sportiva organizatoare va fi sanctionata cu o
amenda de 200 lei/joc. In caz de recidiva, cuantumul amenzii se va dubla de fiecare data.
100. Statisticianul va primi adresa de url, user-ul şi parola care vor fi specifice fiecărei echipe la începutul
campionatului pentru realizarea transmiterii live.
101. Echipa organizatoare a jocului pe teren propriu, care nu efectueaza transmisia în timp real a jocului prin
programul pus la dispoziţie gratuit de către FRB, va fi amendată cu 300 lei pentru fiecare joc.
102. Obligaţia statisticianului echipei gazdă este ca acesta să ofere, la sfârşitul fiecărui sfert, statistica ambelor echipe
şi una la sfârşitul partidei Comisarului FRB.
103. Statisticianul are obligaţia să trimita fisierul fls pe adresa: federatia@frbaschet.ro.
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G. NEPREZENTARE
104. Neprezentarea la joc, retragerea din competitie sau retragerea de pe teren se vor soluţiona în conformitate cu
RGOC şi ROJB si prezentul regulament.
H. COMUNICAREA REZULTATULUI
105. Pentru toate jocurile oficiale din L1M disputate responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine structurilor sportive
organizatoare ale acestora.
106. Acestea sunt responsabile pentru transmiterea la CCLTO a rezultatului jocului, in 60 de minute de la terminarea
acestuia la adresa competitii@frbaschet.ro. pentru nerespectarea termenului echipa in culpa va fi sanctionata cu
o amenda de 200 lei/joc
107. Pentru a exista dublul control al exactitatii datelor, aceasta prevedere nu anuleaza prevederea privind obligatia
Comisarilor jocurilor, de a transmite telefonic la CCLTO rezultatul, imediat dupa terminarea jocurilor.
VIII. PRINCIPII GENERALE FINANCIARE
108. Taxele aferente participării în L1M vor fi achitate direct sau în contul FRB în cuantumul aprobat de către Consiliul
Director înaintea începerii competitiei.
Acordarea dreptului de organizare a Turneului pentru Baraj se face prin incredintare directa de catre FRB, in
urma analizei ofertelor primite de la echipele participante: Taxele se percep doar pentru echipele participante
la Turneul pentru Baraj.
Taxa organizare Turneu pentru Baraj – cu incepere de la 10.000 lei
109. Pentru a fi luate în considerare şi judecate, contestaţiile împreună cu taxa aferenta, in suma de 200 Euro, vor fi
trimise la sediul FRB în conformitate cu prevederile RGOC.
110. Toate sancţiunile financiară vor fi achitate integral fără deducerea comisioanelor bancare, direct sau în contul FRB.
111. Greselile tehnice acordate antrenorilor si jucatorilor in L1M vor fi sanctionate financiar astfel:
Antrenori:
- 250 lei pentru prima greseala tehnica
- 375 lei pentru a doua greseala tehnica
- 500 lei pentru a treia greseala tehnica
- 1 etapa suspendare pentru a patra greseala tehnica, dupa care se reia de la zero.
- 50 lei greseala tehnica acordata la banca.
Jucatori:
- 50 de lei pentru prima greseala tehnica
- 100 de lei pentru a doua greseala tehnica
- 150 de lei pentru a treia greseala tehnica
- 1 etapa de suspendare, sau achitarea a 100 de euro ca sa joace, dupa care se reia de la
zero.
112. Echipele au obligatia de a tine propria evidenta privind greselile tehnice si sumele pe care trebuie sa le achite si sa
respecte prevederile din ”Procedura achitarii greselilor tehnice” din RGOC.
113. Neachitarea pana la jocul urmator a sumelor datorate în urma aplicării sancţiunilor financiare dictate de catre
CCLTO sau alte entitati ale FRB contra jucatorilor, antrenorilor si oficialilor va determina suspendarea dreptului de joc
pentru sportivi, si va interzice prezenta antrenorilor si oficialilor in zona bancii, sau in imediata apropiere a acesteia,.
Utilizarea unui jucător cu dreptul de joc suspendat, ca urmare a neachitării sancţiunilor financiare, conduce la pierderea
jocului prin neprezentare 20 – 0.
114. Pentru sanctiunea aplicata, structura sportiva sau jucatorii in cauza au obligatia de a face dovada platii, transmitand
catre FRB, prin fax sau e-mail, ordinul de plata vizat de banca ordonatorului, din care rezulta ca plata a fost efectiv
ordonata.
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115. Structura sportiva care nu face dovada achitarii transei stabilite din taxa de participare in L1M, pana la primul joc
pe care il sustine in calitate de gazda, va pierde acel joc prin neprezentare, 20-0, fara punct in clasament.
IX. CONDITII ORGANIZATORICE
Structurile sportive participante în competitiile care se desfaşoară în România sunt responsabile pentru:
116. Asigurarea cu 20 de minute inainte de ora oficiala de incepere a jocului, a asistenţei medicale calificate, medic sau
asistent medical pentru jocurile oficiale, pe care le organizează. Peste ora de incepere oficiala a jocului se acorda un
interval maxim de 15 minute pentru asigurarea prezentei personalului calificat. In situatia neindeplinirii cerintei echipa
gazda va pierde jocul prin neprezentare scor 20 – 0.
117. Respectarea regulamentelor şi deciziilor FRB în ceea ce priveşte desfăşurarea competiţiilor de baschet din
România. La prezentarea echipelor inaintea jocurilor toti componentii echipei trebuie sa fie echipati identic.
Nerespectarea purtarii echipamentului identic de catre componentii echipei se sanctioneaza cu 100 Lei pentru fiecare
jucator/joc.
118. Asigurarea unei comportări exemplare a tuturor membrilor clubului (Directori, jucători, antrenori, manageri,
însoţitori, reprezentanti ai clubului, suporteri, spectatori) în cazul jocurilor de pe teren propriu cât şi a celor din deplasare,
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. În caz contrar, penalitatea este de 500 Lei.
119. Asigurarea echipamentelor necesare pentru arborarea in sala a drapelului Romaniei. Prima abatere avertisment,
de la urmatoarea penalitatea pentru abatere este de 200 Lei pentru fiecare joc in care nu este arborat drapelul
Romaniei.
120. Asigurarea securităţii echipei vizitatoare şi a persoanelor oficiale (arbitrii, comisar, etc.) din momentul sosirii şi până
la plecarea, în deplină siguranţă, de la locul de desfăşurare a jocului.
121. Protecţia zonei în care se desfaşoară controlul antidoping pentru a facilita respectarea intocmai a procedurilor de
control, în cazul în care se efectuează control antidoping la jocul respectiv.
122. Amplasarea in sala in care se organizeaza jocurile de pe teren propriu, 1 (un) banner cu sigla FR Baschet, in locuri
vizibile pentru spectator.Banner-ul nu trebuie sa fie acoperit de spectatori sau de alte materiale publicitare si el trebuie
sa fie vazut in intregime. Nerespectarea prezentei prevederi se sanctioneaza cu avertisment la prima abatere, apoi
cu amenda de 200 Lei/ joc.
123. Nerespectarea obligatiei de a transmite ora de incepere a partidei catre CCLTO si echipei adverse , confrom
prevederilor RGOC, se sanctioneaza cu 100 Lei.
124. Daca un insotitor al echipei paraseste zona bancii si se duce in tribuna sau in alt loc din sala, pentru o perioada de
timp, el nu mai poate reveni in zona bancii la jocul respectiv.
125. Pozitionarea suporterilor care folosesc tobe, trompete sau alte instrumente muzicale numai in tribuna de pe latura
opusa mesei oficialilor. In cazul ca sala nu dispune de tribune pe ambele laturi ale terenului, suporterii care folosesc
instrumentele specificate mai sus, vor fi amplasati in spatele bancilor echipelor pe care le sustin si la maximum de
distanta pe care o permite caracteristicile constructive ale tribunei.
126. In situatia in care zgomotul devine excesiv, impiedicand buna desfasurare a jocului, se vor lua masurile care se
impun pentru eliminarea influentei negative.
X. PROTECTIA ZONEI BANCII ECHIPELOR
127. Toti spectatorii trebuie să fie asezati la o distantă de cel putin 5000 mm - cinci metri (5 m) de la marginea exterioară

Regulament Specific Liga 1 Baschet Masculin 2019-2020

11

a liniei care delimiteaza spatiul de protectie (2000 mm) – doi metri (2 m) din jurul de terenul de joc”. Astfel, pentru
protectia echipelor distanta din spatele bancilor si primul rand de spectatori trebuie sa fie de 3000 mm. - trei metri (3 m).
128. Prin exceptie, daca din punct de vedere constructiv nu se poate respecta aceasta prevedere, atunci bancile echipelor
vor fi amplasate la marginea exterioară a liniei care delimiteaza spatiul de protectie din jurul terenului de joc (2000 mm
- doi metri (2 m) de la linia de tusa) si, cel putin in spatele bancii oaspetilor vor fi in tribuna 3 randuri libere, sau acestea vor
fi ocupate numai de suporterii si/sau invitatii oaspetilor.
XI. DISPOZITII FINALE
129. CCLTO va lua în consideraţie contestaţiile privind rezultatul jocului, numai daca sunt însoţite de dovada achitării
taxei de contestatie de 200 euro, suma nerambursabila.
130. CCLTO se va autosesiza si va decide in prima instanta in cazurile de nerespectare a prevederilor RGOC semnalate
în rapoartele comisarilor FRB sau în mass-media.
131. Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita a prevederilor prezentului
regulament.
132. Incidentele produse inainte, in timpul si dupa terminarea jocului vor fi analizate si solutionate de catre comisiile
jurisdictionale ale FRB.
133. Pentru cazurile punctuale care nu sunt cuprinse in prezentul regulament, se vor aplica prevederile RGOC.
133. Pentru toate cazurile nespecificate în Regulamentele FRB, Consiliul Director sau Preşedintele FRB va decide în
baza propunerilor Comisiilor şi Colegiilor de specialitate ale FRB.
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