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1. PRINCIPII DE BAZ Ă 

1.1. Prezentul regulament stabileşte modul de control, organizare și desfăşurare al Campionatului 

Județean de Baschet Cluj. 

1.2. Asociația Club Sportiv “All 4 Basket” este organismul de specialitate legal constituit care, în 

colaborare cu Colegiul Județean al Arbitrilor de Baschet Cluj, Asociația Județeană de Baschet Cluj și 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, este responsabil privind, în principal, susținerea și 

organizarea Campionatului Județean de Baschet. 

1.3. Campionatul Județean de Baschet care se desfășoară pe teritoriul județului Cluj este supus 

reglementărilor și regulamentelor emise de către FR Baschet, AJ Baschet Cluj, FIBA, cu 

amendamentele aduse de către organizatori.  

1.4. Prevederile Regulamentului de Organizare a Campionatului Județean de Baschet Cluj și 

Reglementările specifice pentru fiecare sezon competițional au aplicabilitate pe toată durata 

desfășurării acestuia. Totuși, prevederile se pot amenda, în funcție de cazurile concrete noi apărute, 

iar soluțiile date vor constitui spețe de referință în cazuri similare. 

1.5. Pentru unele competiții, și anume Turneu Final-Four sau All Stars Game, forul organizator poate 

elabora un Manual de Organizare, caz în care prevederile acestuia vor fi riguros respectate. 

1.6. Taxa de înscriere în Campionatul Județean, precum și sumele rezultate în urma aplicării 

prezentului Regulament (sancțiuni disciplinare, transfer/extratransfer) sunt aprobate de către 

Asociația Club Sportiv “All 4 Basket” pentru fiecare sezon competițional, urmând ca acestea să fie 

folosite pentru premierea echipelor, asigurarea echipamentului tehnic de desfășurare (foi de arbitraj, 

cronometre), organizare etc. 

1.7. Forul organizator este alcătuit din specialiști cu experiență în organizarea competițiilor sportive, 

în elaborarea și aplicarea normelor și reglementărilor referitoare la legitimarea, transferarea 

sportivilor și elaborarea programului competițional. 

 

2. DISPOZIȚII GENERALE 

2.1. În toate cazurile, toate părțile implicate în desfășurarea unei competiții/joc de baschet (sportivi, 

antrenori, conducători, arbitri, observatori, oficiali, reprezentanți ai forurilor superioare, forțe de 

ordine, organe locale, spectatori, etc.), trebuie să depună toate eforturile pentru ca 

jocurile/competițiile să se desfășoare în condiții regulamentare, corect și în deplin spirit de fair-play, 

în așa fel încât rezultatul unui joc să fie decis de jucători pe teren. 

2.2. Pentru realizarea acestui deziderat, în cazul tuturor jocurilor Campionatului Județean, vor fi 

respectate toate prevederile: 

a. Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet (R.O.J.B.); 
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b. prezentului Regulament de Organizare a Campionatului Județean de Baschet; 

c. Reglementărilor specifice pentru fiecare sezon competițional, care fac parte integrantă din 

prezentul Regulament de Organizare 

d. Regulamentelor emise de către Federația Română de Baschet și FIBA. 

2.3. În toate cazurile în care situațiile concrete nu sunt prevăzute în regulamentele specificate, decizia 

finală va aparține, în primă instanță, forului organizator. 

 

3. ORGANIZAREA CAMPIONATULUI JUDE ȚEAN DE BASCHET CLUJ 

3.1. Asociația Club Sportiv “All 4 Basket” autorizează, ajută logistic, supraveghează și decide asupra 

aspectelor referitoare la desfășurarea în cele mai bune condiții a Campionatului Județean de Baschet. 

3.2. Campionatul Județean este o competiție de baschet care se desfășoară pe raza județului Cluj și la 

care participă echipe constituite din sportivi amatori și/sau legitimați la alte cluburi/echipe afiliate la 

FR Baschet și înscrise doar în Campionatele Naționale de juniori. 

3.3. Sistemul competițional se va stabili în funcție de numărul echipelor înscrise în competiție. 

Indiferent de sistem, clasamentul locurilor 1-4 va fi stabilit în urma unui Turneu Final-Four. În cazul 

jocurilor organizate în sistemul Final-Four, turneul se va desfășura conform tabelei Berger, în funcție 

de clasamentul de la finalul sezonului regulat. 

A. Programarea jocurilor 

3.4. În cazul competițiilor organizate în sistemul fiecare cu fiecare, un singur tur, tur-retur, și/sau 

Play-Off / Play-Out, echipele gazdă sunt principalele responsabile de organizarea evenimentului. În 

cazul jocurilor în sistem tur-retur și din cadrul Play-Off-ului / Play-Out-ului nu se admite ca o echipă 

să-și joace meciurile numai acasă sau numai în deplasare, decât în cazuri excepționale, aduse la 

cunoștință în prealabil forului organizator. 

3.5. Meciurile se vor desfășura având ora de începere în intervalul orar 18.00-21.30, în cursul 

săptămânii sau 16.00-21.30, în week-end. 

B. Reprogramarea jocurilor 

3.6. Forul organizator poate aproba reprogramarea sau amânarea unor jocuri în cazul imposibilității 

îndeplinirii condițiilor de desfășurare, însă doar în cazul unei informări prealabile (cu cel puțin 72 de 

ore). 

3.7. Jocul care face obiectul reprogramării se va disputa în termen de 2 săptămâni de la data 

programării ini țiale, dar nu mai târziu de începerea fazei următoare a Campionatului Județean, de 

comun acord între cele 2 echipe implicate și forul organizator.  
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3.8. Eventualele modificări ale orei/datei de desfășurare a meciului se vor aduce la cunoștința forului 

organizator al Campionatului Județean în timp util, cu cel puțin 72 de ore înainte. 

3.9. Dacă solicitarea de amânare nu a fost adusă la cunoștință în timp util, jocul se va desfășura 

conform programului, echipa care nu se prezintă urmând a pierde jocul cu scorul de 0-20, neprimind 

niciun punct în clasament. 

3.10. Se pot aproba amânări și reprogramări de jocuri pentru: 

   3.10.1. Motive de participare în competiții amicale, naționale sau internaționale. 

   3.10.2. Cazuri de extremă forță majoră, cum ar fi: cataclisme naturale, accidente în timpul 

deplasării pentru susținerea unui joc, îmbolnăviri și contagiuni în masă. 

   3.10.3. Cazul imposibilităţii de a juca în baza sportivă aferentă. 

   3.10.4. Cazul imposibilității deplasării, din motive întemeiate, la meci a unui număr minim de 5 

membri cu drept de joc.  

 

4. CONDIȚII PRIVIND ORGANIZAREA MECIURILOR DIN CADRUL 

CAMPIONATULUI JUDE ȚEAN DE BASCHET CLUJ  

4.1. Referitor la sălile de joc 

4.1.1. Toate meciurile din cadrul Campionatului Județean de Baschet care se organizează pe raza 

județului Cluj se vor disputa în săli de sport care beneficiază de infrastructura necesară minimă 

pentru desfășurarea în condiții bune. 

4.1.2. Asigurarea unei poziții săptămânale în sala de sport constituie responsabilitatea 

reprezentantului fiecărei echipei, locația și ora fiind comunicate forului organizator la depunerea 

Cererii de înscriere.  

4.2. Echipele: 

4.2.1. Delegația unei echipe pentru fiecare meci este compusă din maxim 15 (cincisprezece) membri: 

- 12 jucători, 

- 1 sau 2 antrenori, 

- 1 oficial. 

4.2.2. Toți membrii delegației trebuie să posede licențe sportive oficiale emise de către Asociația 

Club Sportiv “All 4 Basket” pentru sezonul/campionatul în curs, licențe sportive fără de care nu au 

dreptul să stea în zona băncii echipei. 

4.2.3. Toți membrii echipei care iau parte la un joc trebuie să fie înscriși în “Lista nominală a echipei 

pentru joc” care se prezintă obligatoriu arbitrului principal împreună cu toate licențele sportive 

pentru verificare. Persoanele înscrise în Lista nominală și în foaia de arbitraj pot lua loc pe banca 

echipei chiar dacă ele sosesc după începerea jocului. 
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4.2.4. În timpul desfășurării jocului, persoanele aflate în zona băncii trebuie să respecte prevederile 

Regulamentului General al Jocului de Baschet, precum și ale Regulamentului de Organizare a 

Campionatului Județean de Baschet Cluj, cu Reglementările specifice pentru fiecare sezon 

competițional. Ele au dreptul să părăsească zona băncii echipei numai în limita prevederilor 

regulamentelor amintite anterior și/sau în cazuri deosebite, dar numai cu acordul arbitrilor. 

4.2.5. Părăsirea zonei băncii în timpul jocului, fără permisiunea arbitrilor, va fi consemnată și poate 

fi supusă sancțiunilor conform prezentului Regulament de Organizare și a Reglementărilor specifice 

pentru fiecare sezon competițional.  

4.3. Echipa organizatoare (echipa gazdă) este obligată să ia toate măsurile pentru asigurarea: 

4.3.1. Locurilor pe bănci pentru fiecare echipă. 

4.3.2. Echipamentului necesar disputării jocului de baschet. 

4.3.3. Infrastructurii necesare oficialilor de la masa oficială. 

4.3.4. Asigurarea ordinii și prevenirea conflictelor. În vederea asigurării ordinii și prevenirii 

conflictelor, organizatorii vor lua măsurile cele mai ferme pentru: 

→ Educarea propriilor sportivi cât și a publicului spectator în spiritul sportivității și al respectării 

normelor de civilizație. 

→ Interzicerii accesului, în interiorul arenei, a spectatorilor în stare de ebrietate sau a celor „dotați” 

cu obiecte care pot produce traumatisme, accidentări și pagube materiale în caz de conflict. 

4.4. Echipa vizitatoare este obligată să ia toate măsurile pentru asigurarea: 

4.4.1. Prezentării la joc la data și ora programării jocului. 

4.4.2. Conlucrării cu forul organizator, cu echipa gazdă și cu oficialii în scopul desfășurării normale 

a jocului. 

4.5. Ambele echipe sunt obligate să ia toate măsurile pentru asigurarea: 

4.5.1. Participării la joc respectând cu strictețe normele de disciplină și sportivitate. 

4.5.2. Respectării tuturor prevederilor regulamentelor menționate anterior privind participarea la 

Campionatul Județean de Baschet. 

4.5.3. Protejării imaginii jocului de baschet, pe aceea a Asociației Club Sportiv “All 4 Basket”, a FR 

Baschet, a AJ Baschet Cluj, a CJAB Cluj, cât și a propriei echipe și a echipei adverse. 

4.5.4. Unui comportament civilizat, care să nu incite adversarii și spectatorii la producerea unor acte 

de violență și la stări conflictuale. 

4.5.5. Achitării către arbitri și oficiali a baremurilor cuvenite în stricta conformitate cu 

Reglementările specifice pentru fiecare sezon competițional, care fac parte integrantă din prezentul 

Regulament de Organizare. În cadrul meciurilor din Play-Off sau Final-Four, cuantumul 

baremului/meci poate fi modificat, modificare comunicată reprezentanților echipelor implicate 
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5. CONDIȚII PRIVIND PARTICIPAREA ECHIPELOR ȘI JUCĂTORILOR LA 

CAMPIONATUL JUDE ȚEAN DE BASCHET CLUJ 

5.1. Au dreptul de a participa la Campionatul Județean de Baschet toate echipele care își manifestă 

interesul. 

5.2. Pentru a participa la această competiție oficială, cei interesați trebuie să depună în acest sens, la 

forul organizator: 

5.2.1. O cerere de înscriere şi, concomitent, achitarea taxei de înscriere și participare la competiția 

respectivă, precum și taxa de garanție, iar ulterior, un dosar, la termenele stabilite de către forul 

organizator. Echipele care nu achită taxa de înscriere și taxa de garanție în momentul depunerii 

cererii de înscriere sau la termenul stabilit, nu vor mai putea fi programate. 

5.2.2. Datele limită pentru depunerea cererii de înscriere și respectiv a dosarului sunt stabilite de 

către forul organizator. 

5.2.3. Dosarul va cuprinde: 

1. Lista nominală a jucătorilor, a antrenorilor și a persoanelor oficiale care reprezintă interesele 

echipei în faţa forului organizator şi în timpul jocurilor; 

2. Licențele sportive (pentru jucătorii care sunt deja legitimați pentru Campionatul Județean) 

3. Cererile de legitimare ale jucătorilor (cu anexele prevăzute), pentru jucătorii nou legitimați; 

4. Cererile de transfer (cu anexele prevăzute) pentru jucătorii legitimați la alte echipe în sezonul 

anterior 

5. garanţiile materiale solicitate de forul organizator privind participarea la competiţie (taxa de 

înscriere și taxa de garanție); 

6. un dosar plic;  

5.3. Forul organizator, prin intermediul Reglementărilor specifice pentru fiecare sezon competițional, 

care fac parte integrantă din prezentul Regulament de Organizare a Campionatului Județean de 

Baschet Cluj va stabili pentru fiecare competiție: 

- necesarul de acte care vor intra în componența dosarului împreună cu cererea de înscriere; 

- termenele limită pentru: 

* depunerea cererii de înscriere, 

* completarea și depunerea dosarului, 

* efectuarea transferurilor de jucători, 

* efectuarea vizelor/eliberarea licențelor sportive ale jucătorilor,  

* pentru rezolvarea altor probleme legate de participarea la competiție, litigii, memorii, 

* cuantumul taxelor,  

* formatul și programul competiției. 



 

7 

 

5.4. Fiecare echipă poate să înscrie și să primească drept de joc pentru un număr maxim de 16 

(șaisprezece) jucători la Campionatul Județean și un număr minim de 10 jucători. 

5.5. Nu se pot face transferuri de jucători decât în perioadele de transfer stabilite de către forul 

organizator, conform Reglementărilor specifice pentru fiecare sezon competițional, care fac parte 

integrantă din prezentul Regulament de Organizare. Taxele aferente unui 

transfer/extratransfer/extralegitimare sunt stabilite în Reglementările specifice pentru fiecare sezon 

competițional, care fac parte integrantă din prezentul Regulament de Organizare. 

5.6. În cursul aceluiași campionat, un jucător nu poate evolua la două echipe diferite în același timp. 

 

6. ECHIPAMENTUL JUC ĂTORILOR ȘI ANTRENORILOR 

6.1. Toate jocurile de baschet oficiale și/sau amicale reprezintă un eveniment care trebuie tratat cu 

respect și din punctul de vedere al imaginii. În acest sens, jucătorii, antrenorii și ceilalți membrii ai 

echipelor trebuie să se comporte civilizat, să fie regulamentar și uniform echipați (jucătorii) – 

tricouri/maieuri de aceeași culoare, cu numere inscripționate. 

6.2. Echipele trebuie să respecte prevederile regulilor de joc privind culoarea echipamentului cu care 

vor juca (gazdele – culoare deschisă; oaspeţii – culoare închisă). Prima echipă trecută în foaia de 

arbitraj este întotdeauna considerată ca fiind echipa gazdă. 

 

7. PUBLICITATE 

7.1. În Campionatul Județean este permisă publicitatea pe echipamentul de joc cu precizarea că 

amplasarea să nu fie exagerată, în sensul de a distorsiona evident culoarea acestuia şi mai ales să nu 

facă greu vizibile sau invizibile numerele și numele jucătorilor. 

7.2. Nu este admisă publicitatea pentru ţigări şi produse alcoolice. 

 

8. ÎNREGISTRAREA VIDEO A JOCURILOR 

8.1. Echipele gazdă și oaspete din cadrul Campionatul Județean de Baschet Cluj au dreptul de a-și 

înregistra propriile meciuri.  

8.2. Echipele sunt obligate să pună la dispoziția forului organizator, la cererea acestuia, în mod 

gratuit, înregistrarea video a acestuia, în cazul în care suportul tehnic constituie probă de analiză. 

 

9. LEGITIMAREA, DREPTUL DE JOC, EXAMENUL MEDICO – SPORTIV 

9.1. Pentru a participa la Campionatul Județean de Baschet Cluj, jucătorii trebuie să posede licenţă 

sportivă eliberată de către Asociația Club Sportiv “All 4 Basket”. 
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a) Legitimarea este procedura prin care un sportiv este înregistrat ca jucător care beneficiază de 

drepturile și se supune obligațiilor care decurg din prezentul Regulament de Organizare, cu 

Reglementările specifice pentru fiecare sezon competițional. 

b) Licența sportivă este documentul oficial de identitate sportivă care atestă calitatea de sportiv apt să 

practice jocul de baschet și să reprezinte o echipă în cadrul Campionatului Județean. 

c) Sunt supuși operațiunii de legitimare toți jucătorii, seniori sau juniori, care participă la 

Campionatul Județean. 

d) Echipele nu au dreptul să legitimize și/sau să folosească jucători legitimați la cluburile înscrise în 

Liga Națională de Baschet și Liga I, organizate sub egida Federației Române de Baschet. 

e) Legitimarea sportivilor se efectuează sub numele și prenumele înscrise în actul de identitate, pe 

baza documentelor următoare: 

I. cerere-tip de legitimare, 

II. copie după cartea de identitate / pașaport, 

III. o fotografie recentă în format ¾, pe suport de hârtie. 

9.2. Toate licențele sportive vor fi eliberate de Asociația Club Sportiv “All 4 Basket” și sunt valabile 

numai pentru meciurile din cadrul Campionatului Județean. 

9.3. Licența sportivă va cuprinde: 

- fotografia jucătorului, 

- numele și prenumele, 

- codul numeric personal, 

- numele echipei. 

9.4. Verificarea stării de sănătate și a aptitudinilor pentru efort ale jucătorilor cade în sarcina 

exclusivă a fiecărui spotiv, care răspunde direct în fața legii pentru aceasta. 

9.5. Verificarea medicală se va face la începutul campionatului și este valabilă până la finalul 

acestuia. Rezultatul examenului va fi reliefat printr-o adeverință în original de la medicul de familie, 

care să specifice următoarele “apt pentru efort fizic, pentru a-i servi la Campionatul Județean de 

baschet – sezon …” sau prin aplicarea avizului medical pe licența sportivă. Absența avizului medical 

face imposibilă validarea jucătorilor, neeliberându-se pentru aceștia licența de jucător. 

9.6. Verificarea dreptului de joc al jucătorilor constă în verificarea și confruntarea următoarelor 

documente: 

a. Lista nominală a jucătorilor și oficialilor, 

a. Licențele sportive ale jucătorilor, 

b. Lista nominală a echipei pentru joc, care va cuprinde: 

- numele și prenumele jucătorilor;  



 

9 

 

- numărul de pe tricou al fiecăruia; 

- numele și prenumele antrenorilor. 

9.7. În cazul lipsei licențelor sportive, jucătorii pot lua parte la joc în baza „Listei jucătorilor și 

însoțitorilor” avizate de către ACS All 4 Basket, această situație fiind consemnată de către arbitrul 

principal al meciului. Totodată, în această situație, responsabilitatea pentru existența avizului medical 

revine exclusiv jucătorului. 

9.8. Dreptul de a lua loc pe banca de rezerve îl au numai persoanele înscrise în lista nominală a 

echipei pentru joc și în baza licențelor sportive individuale, așa cum este menționat (jucători, 

antrenori, conducători, etc.). 

9.9. În situații speciale de pierdere, furt, deteriorare a licențelor sportive de joc, jocul se poate 

desfășura și în baza Listei nominale a echipei pentru joc, semnate pe propria răspundere de 

reprezentantul echipei în cauză. În cazul în care datele nu corespund cu cele de la Asociația Club 

Sportiv “All 4 Basket”, jocul va fi pierdut cu 0-20 și nu va fi acordat niciun punct în clasament. 

9.10. Echipele pot folosi jucători care sunt legitimați la alte echipe înscrise în Campionatul Județean 

numai în competițiile independente de acesta. 

9.11. Folosirea unui jucător fără documente valabile sau care este descoperit cu nereguli în declarații 

atrage după sine sancțiuni pentru echipa în culpă, în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament de Organizare, cu Reglementările specifice pentru fiecare sezon competițional și/sau, în 

cazuri nespecificate, în conformitate cu deciziile forului organizator. 

 

10. TRANSFERUL/EXTRATRANSFERUL JUCĂTORILOR 

10.1. Principiul transferului/extratransferului 

10.1.1. Un jucător se consideră transferat de la o echipă la alta dacă echipa la care urmează să se 

transfere depune următoarele documente: 

-  cerere de transfer, 

-  acordul de transfer scris al echipei de unde pleacă, 

- achitarea de către echipă a taxei de transfer/extratransfer. 

10.1.2. Acordul echipei și eliberarea legitimației de la echipa la care a activat înseamnă eliberarea de 

obligații față de respectiva echipă și este dovada transferului automat, cu respectarea prevederilor de 

mai sus. 

10.2. Sportivii aflați în stare de suspendare, validată de către forul organizator, se pot transfera cu 

respetarea prevederilor, cu drept de joc din momentul expirării sancțiunii. 
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11. DISPOZIȚII FINANCIARE 

 Taxele referitoare la Campionatul Județean vor fi stabilite de către forul organizator și 

detaliate în Reglementările specifice pentru fiecare sezon, care fac parte integrantă din prezentul 

Regulament de Organizare. 

 

12. OFICIALII JOCULUI DE BASCHET 

12.1. Oficialii jocului sunt: 

-  2 arbitri (în măsura posibilităților 3 arbitri), 

- scorer-ul (și cronometror pentru timpul de atac, după caz), 

- asistență medicală, 

- reprezentantul CJAB Cluj (în anumite situații),  

- reprezentantul Asociației Club Sportiv All 4 Basket Cluj (în anumite situații). 

12.2. Ambele echipe au obligaţia de a rezolva problemele financiare în raport cu oficialii înainte de 

începerea fiecărui meci. 

12.3. Nu se admit sub nicio formă recuzările de arbitri dar, în cazuri deosebite, orice reclamaţie la 

adresa arbitrilor trebuie făcută numai în scris și susţinută cu probe obiective. 

12.4. În cazul în care se constată greşeli în prestaţiile arbitrilor privind aplicarea corectă şi imparţială 

a Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet, cât şi în privinţa administrării acestuia, arbitrii vor fi 

sancţionaţi. 

12.5. Judecarea activităţii arbitrilor se face conform prevederilor regulamentelor FIBA, FR Baschet 

și a Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet. Vizionările materialelor video sunt orientative și 

constituie probe decizionale numai în ceea ce privește soluționarea problemelor disciplinare, 

făcându-se în circuit închis la care au acces numai membrii forului organizator, instructorii pentru 

arbitri și dacă dorește, președintele CJAB Cluj. 

 

 13. GREȘELI DE CONDUIT Ă SPORTIVĂ 

13.1. GREȘEALA TEHNIC Ă 

Fiecare echipa va face tot posibilul pentru a-şi asigura victoria, dar acest lucru trebuie fǎcut într-

un spirit de sportivitate şi fair-play. Orice necooperare sau nerespectare, intenţionatǎ sau repetatǎ, 

a spiritului şi scopului acestei reguli, trebuie sǎ fie consideratǎ greşealǎ tehnicǎ. 

I. Sancționarea cu greșeală tehnică atrage penalizarea persoanei în cauză conform Reglementărilor 

specifice pentru fiecare sezon competițional, care face parte din prezentul Regulament de 

Organizare. Greșelile tehnice se penalizează la fel pentru jucători, antrenori, însoțitori. 

II. Achitarea contravalorii sancțiunii: 
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Achitarea c/v sancțiunii se va face înaintea începerii jocului următor celui în care a fost dictată 

sancțiunea, arbitrului principal. Persoana care primește banii va consemna pe spatele foii de arbitraj: 

numele plătitorului, suma primită și motivul plăţii. 

III. În cazul în care sancțiunile cu amendă nu sunt achitate în momentul prevăzut, persoana în cauză 

va fi suspendată automat, fără a avea drept de joc, până la stingerea debitului. 

  

13.2. GREȘEALA ANTISPORTIV Ă 

Este greşeala comisă de un jucător care implică producerea unui contact personal excesiv sau a unui 

contact personal care este urmarea unei acţiuni neregulamentare, al cărei scop nu este intenţia de a 

juca baschet.  

 

13.3. GREȘEALA DESCALIFICATOARE 

I. Este orice acțiune, flagrant nesportivă a jucătorilor, înlocuitorilor, antrenorilor și însoţitorilor unei 

echipe. Pentru orice greșeală descalificatoare, jucătorul vinovat va fi eliminat din joc, şi în plus el 

poate fi amendat și/sau sancţionat cu suspendarea dreptului de joc, fiind asimilată actelor de violență 

fizică și/sau verbală.  

II. Antrenorul aflat în stare de suspendare poate fi prezent în sală în timpul desfășurării jocurilor 

susținute de echipa lui dar numai în tribună sau, în cazul în care sala nu îi permite, pe partea opusă 

zonei băncii. 

III. Antrenorul aflat în stare de suspendare poate avea acces în vestiarul echipei oricând dorește. 

 

14. SANCȚIUNI ȘI CONTESTAȚII /PROTESTE 

14.1. Principii generale: 

Sancțiunile au, în primul rând, un rol preventiv. 

Sancțiunile se aplică, în funcție de natura lor, în mod progresiv. 

Toate sancțiunile au caracter istoric și, în caz de neachitare, debitul rămâne în sarcina grupării 

respective sau a celei care rezultă prin preluare, fuziune, etc. 

Forul organizator este responsabil să asigure instaurarea unui climat educativ, de ordine și disciplină. 

De asemenea, este competent să se autosesizeze, să verifice și să aplice sancțiuni, conform 

Reglementărilor specifice pentru fiecare sezon competițional. 

Forul organizator trebuie să decidă sancțiunile într-un interval de 5 zile după primirea oricărui raport. 

Totuși, înainte de luarea deciziei, este liber să folosească informațiile oricărei persone implicate în 

desfășurarea jocului. 
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14.3. Contestație / Protest 

14.3.1. Privind dreptul de joc 

O echipă poate depune o contestație referitoare la dreptul de joc al jucătorilor adversarului. 

14.3.1.1. Motivarea protestului se face în scris și trebuie să ajungă la forul organizator prin 

intermediul arbitrului principal al jocului. 

14.3.1.2. Prin drept de joc se întelege atât existența licențelor pentru echipa respectivă, cât și cazul în 

care posesorul este sau nu sub incidența unei sancțiuni cu suspendare limitată/definitivă a acestui 

drept. 

14.3.1.3. Contestarea dreptului de joc al unui jucător se poate face numai înainte de începerea jocului 

și pentru aceasta va fi informat arbitrul principal. 

14.3.1.4. În cazul în care informațiile privind dreptul de joc al unui jucător parvin adversarilor 

acestuia după începerea jocului, o contestație se poate depune cu respectarea integrală a prevederilor 

Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet. 

14.4. Privind rezultatul jocului 

14.4.1. O echipă poate să depună o contestație dacă consideră că interesele ei au fost afectate 

defavorabil prin decizia unui arbitru sau prin orice eveniment produs în timpul desfășurării jocului și 

prin aceasta a fost influențat rezultatul jocului. 

14.4.2. În această situație se vor aplica prevederile Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet și 

anume: 

a) Imediat după terminarea jocului, căpitanul echipei în cauză va informa arbitrul principal că echipa 

sa contestă rezultatul final și va semna în foaia de arbitraj în spațiul special destinat, înainte ca 

arbitrul principal să aprobe și să semneze foaia de arbitraj la sfârșitul jocului. 

b) Semnarea foii de arbitraj de către arbitrul principal pune capăt sarcinilor arbitrilor în legătură cu 

jocul, prin acesta considerându-se că jocul a fost încheiat. 

c) Pentru ca protestul să rămână valabil, este necesar ca reprezentantul oficial al echipei să confirme 

în scris în următoarele 15 minute (cincisprezece) de la terminarea jocului, că echipa sa susține în 

continuare contestația și să achite taxa de contestație. 

d) Documentul în formă scrisă va conține motivele explicative ale contestației.  

e) Persoana oficială care a primit contestația este obligată să informeze forul organizator referitor la 

cauzele care au determinat formularea contestației și va depune toate eforturile ca textul contestației 

să ajungă la acesta. 

f) Forul organizator trebuie să decidă sancțiunile într-un interval de 5 zile după primirea raportului 

arbitrului principal al jocului, cât și a oricărei informații pertinente pe care o poate primi. 
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Totuși, înainte de luarea deciziei, ea este liberă să folosească informațiile oricărei persoane implicate 

în desfășurarea jocului. 

g) Rezultatul scris al soluționării contestației va fi adus la cunoștiința echipelor implicate în ziua 

luării deciziei. 

h) Imaginile video, filmele sau orice echipament vizual, electronic sau digital nu pot fi utilizate 

pentru a determina sau schimba rezultatul unui joc. Aceste echipamente pot fi utilizate numai pentru 

determinarea responsabilităților în cazul unor abateri disciplinare sau în scop educativ, după 

terminarea jocului. 

 

15. SANCȚIUNI DISCIPLINARE 

15.1. Jucătorii, antrenorii și însoțitorii echipei cu responsabilități speciale, menționați în prezentul 

Regulament de Organizare, trebuie să posede legitimație oficială eliberată de Asociația Club Sportiv 

“All 4 Basket”. 

15.2. Dacă un jucător sau una dintre persoanele menționate mai sus comit infracțiuni care cad sub 

incidența sancțiunilor disciplinare, arbitrul principal trebuie să trimită un raport scris la forul 

organizator. În aceste cazuri vor fi aplicate următoarele sancţiuni prevăzute: 

� dacă una dintre persoanele menţionate mai sus acționează de o manieră care prejudiciază 

imaginea FR Baschet, AJB Cluj, CJAB Cluj și Asociației Club Sportiv “All 4 Basket”, sau 

cauzeză pagube fizice sau materiale vestiarelor, holurilor etc. → suspendare de la 1 etapă 

până la excluderea din Campionatul Județean, precum și plata daunelor. 

� ameninţări, intimidări şi lipsa flagrantă a unui comportament corespunzător la adresa 

arbitrilor, oficialilor sau reprezentanţilor forului organizator → amendă 100 RON şi 

suspendare pentru 1 până la 5 etape. 

În cazul recidivei în cadrul aceluiaşi sezon, amenda va fi dublul celei prevăzute pentru prima 

infracţiune, putându-se ajunge până la excluderea din campionat. 

15.3. Acte de violenţă 

Actele de violență fizică sau verbală și cele de discriminare petrecute pe teren sau în afara lui înainte, 

în timpul sau imediat după terminarea jocului, vor fi consemnate în raportul de joc al arbitrului 

principal. 

Toate cazurile de violență, așa cum s-a menționat mai sus, vor fi sancționate după cum urmează 

Sancționarea cazurilor de violență: 

15.3.1. La adresa arbitrilor, reprezentanţilor forului organizator sau a oficialilor → amendă 200 RON 

şi suspendare pentru 2 până la 4 etape și/sau excluderea din Campionatul Județean. 
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15.3.2. La adresa adversarilor și /sau coechipierilor, în timpul jocului → amendă 200 RON și 

suspendare pentru 2 până la 4 etape și/sau excluderea din Campionatul Județean. 

15.3.3. În cazul recidivei la punctele de mai sus, în cadrul aceluiaşi sezon, minimul amenzii va fi 

dublul celei prevăzute pentru prima infracţiune, maximum fiind de 500 RON şi suspendare pentru tot 

restul competiţiei. 

15.3.4. În cazul în care un jucător este vinovat de producerea unui act de violenţă și după aceea, în 

cursul aceluiaşi sezon, este vinovat de ameninţare, intimidare sau comportare nesportivă, sau invers, 

atunci sancţiunea se va aplica pentru infracţiunea cea mai gravă şi ea va fi dublul sancţiunii primare. 

15.4. Infracţiuni comise de echipe 

15.4.1. Dacă o echipă comite o infracţiune pentru care poate și trebuie să fie sancţionată disciplinar, 

arbitrul principal trebuie să înainteze către forul organizator un raport scris în timp de 24 ore de la 

terminarea jocului. 

15.5. Retragerea din competiţie 

15.5.1. Dacă o echipă, deja înscrisă în Campionatul Județean se retrage după efectuarea programului 

sau înainte de încheierea Campionatului Județean, echipei nu i se va restitui taxa de garanție. 

15.5.2. În cazul în care o echipă decide dintr-un motiv oarecare să se retragă de pe teren în cursul 

disputării unui joc sau refuză să execute dispoziția arbitrilor de a relua jocul, după ce aceştia au 

încercat în mod evident să schimbe hotărârea acelei echipe acordându-i în acest scop, facultativ, o 

limită de timp oarecare, arbitrul principal poate decide terminarea jocului. 

În acest caz, echipa adversă va câştiga jocul cu scorul 20 – 0. 

Echipa care refuză reluarea jocului va primi 0 puncte (zero) în clasament şi în plus acea echipă va fi 

amendată conform Reglementărilor specifice pentru fiecare sezon competițional, care fac parte 

integrantă din prezentul Regulament de Organizare. 

De asemenea, în caz de recidivă în aceeași ediție de campionat, echipa respectivă va fi exclusă din 

campionat. În plus, acelei echipe nu i se va restitui taxa de garanție achitată în momentul înscrierii în 

campionat. 

15.6. Joc pierdut prin neprezentare 

Dacă o echipă nu se prezintă la un joc, după începerea competiţiei, în afara unor cazuri de “forţă 

majoră”. 

15.6.1. În cazul primei neprezentări, echipa adversă va câştiga jocul cu scorul de 20–0, iar echipa 

care nu s-a prezentat va primi 0 puncte (zero) în clasament. În plus, acea echipă va fi amendată 

conform Reglementărilor specifice pentru fiecare sezon competițional, care fac parte integrantă din 

prezentul Regulament de Organizare. 
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15.6.2. În cazul celei de a doua neprezentări, echipa adversă va câştiga jocul cu scorul de 20–0, iar 

echipa care nu s-a prezentat va primi 0 puncte (zero) în clasament şi va fi descalificată pentru tot 

restul sezonului. În plus, acelei echipe nu i se va restitui taxa de garanție achitată în momentul 

înscrierii în campionat.  

15.6.3. În cazul jocurilor duble tur-retur, contând pentru play-off, dacă o echipă pierde unul dintre 

jocuri prin neprezentare, atunci această echipă va pierde play-off-ul prin neprezentare. În plus, în 

toate cazurile echipa va fi amendată conform Reglementărilor specifice pentru fiecare sezon 

competițional, care fac parte integrantă din prezentul Regulament de Organizare. 

15.7. Excluderea din campionat 

Exeptând toate prevederile menționate anterior, în cazul în care o echipă folosește un jucător fără 

documente valabile sau care este descoperit cu nereguli în declarații, acest lucru atrage după sine 

excluderea echipei din campionat. 

 

 Forul organizator anexează prezentului Regulament de Organizare a Campionatului Județean 

de Baschet Reglementările specifice pentru fiecare sezon competițional, care fac parte integrantă din 

prezentul Regulament de Organizare. 


