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Aprobat in cadrul Adunarii Generale din data de 20.03.2010 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  

A ACTIVITĂŢILOR DE BASEBALL ŞI SOFTBALL 
 

 

Capitolul I. Definiţii si retribuţii 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele şi cadrul de pregătire, organizare, desfăşurare, omologare şi control 

ale activităţilor de baseball şi softball din România. 

 

Art.2. Organul F.R.B.S. abilitat să organizeze şi să controleze activităţile din baseball şi softball este Comisia 

Centrală de Competiţii, Legitimări, transferări şi clasificări. 

 

 Art.3. Preşedintele comisiei centrale de competiţii este numit de către Comitetul Executiv la propunerea 

Secretarului General, iar membrii acesteia sunt numiţi de către Secretarul General la propunerea preşedintelui 

comisiei. Comisia are următoarea structură: 

 

 
 

 

 

 

Deciziile in toate cazurile care sunt in atributia CCLCT sa fie luate printr-o hotarare care sa fie analizata de 

toti membrii acestei comisii in cel mai scurt timp iar raspunsul in scris sa fie dat urmatoarei comisii spre analizare in 

cazul in care problema nu a fost solutionata in termen de 24 de ore. 

 

Activitatea Comisiei Centrale de Competiţii se desfăşoară sub directa coordonare a  Secretarului General al 

F.R.B.S. 

 

Art. 4. Comisia Centrală de Competiţii asigură desfăşurarea competiţiilor naţionale, îndrumă şi controlează în 

colaborare cu Asociaţiile Judeţene de Baseball şi Softball şi D.T S.J organizarea în bune condiţiuni a întregului 

sistem competiţional al ţării. 

 

– Soluţionează transferarea pe plan naţional a sportivilor şi înaintează dosarul de transfer 

internaţional conducerii F.R.B.S. 

– Întocmeşte împreună cu comisia tehnică a F.R.B.S. programul competiţional pe care îl supune 

aprobării Comitetului Executiv, şi urmăreşte organizarea şi execuţia acestuia. 

– Omologhează rezultatele jocurilor din toate Campionatele Naţionale de Baseball şi Softball şi 

întocmeşte clasamentele finale ale acestora. 

– Judecă în a doua instanţă, după juriul de apel al competiţiei respective, contestaţiile privind 

desfăşurarea neregulamentară a jocurilor şi apelurile contra hotărârilor comisiior teritoriale 

privind competiţiile şi omologarea de rezultate ale jocurilor organizate de acestea. 

– Păstrează evidenţa la zi a jocurilor şi participarea jucătorilor în Copetiţiile Nalionale şi 

Internaţionale. 

– Propune Comitetului Executiv acordarea clasificării sportive de Maestru şi Maestru Emerit al 

Sportuluui. 

– Propune Comitetului Executiv spre aprobare fuziunile, dubla legitimare precum şi afilierea 

secţiilor de Baseball şi Softball. 

 

Art. 5. In teritoriu, Comisia Centrală de Competiţii colaborează cu reprezentanţii federali teritoriali, numiţi din 

rândul membrilor Comitetului Executiv şi repartizaţi pe zone după cum urmează: 

 

– Zona Nord - Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Bistriţa Nasaud ,Suceava, Tg. Mures. 

– Zona Sud - Bucureşti, Valcea, Braşov, Călăraşi, Teleorman. 

 

Reprezentanţii Federali teritoriali îşi desemnează reprezentanţi în fiecare judeţ. 

 

5.1. Atribuţiile reprezentanţilor din judeţ sunt urnătoarele: 

– Reprezintă interesele F:R.B.S. în judeţul respectiv. 

– Preşedinte - coordonare competitii,legitimări, clasificări,transferări 

– Vicepreşedinte – competitii 

– Secretar- legitimări, clasificări, transferări 

– 2 Membri 
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– Coordonează activitatea de baseball şi softball din teritoriu aflat în activitate. Unde este cazul îşi 

desfăşoară activitatea în Asociaţia Judeţeană de Baseball şi Softball. 

– Asigură informarea reciprocă dintre F.R.B.S., cluburile, arbitrii şi antrenorii din judeţul respectiv. 

– Urmăreşte întocmirea şi desfăşurarea programului competiţional din judeţul respectiv. 

– Centralizează rezultatele ce i se transmit de reprezentanţii echipelor ce au evoluat în competiţii şi le 

comunică în prima zi lucrătoare după desfăşurarea etapei F.R.B.S. 

– Sprijină, împreună cu A.J.B.S., organizarea cantonamentelor şi jocurile loturilor naţionale ale 

României. 

– Este Inspector Federal la competiţiile cu caracter naţional precum şi amicale înscrise în calendarul 

competiţional ce se desfăşoară în judeţul respectiv. 

 

5.2. Comisia Centrală de Competiţii se întruneşte trimestrial, iar şedinţa este statutară prin prezenţa a jumătate + l 

dintre membrii săi. 

 

Cap. II. Membrii afiliaţi 

Art.6. O structură sportivă (club, asociaţie judeţeană) poate solicita afilierea la F.R.B.S prin depunerea următoarelor 

documente: 

– cerere tip de afiliere; 

– certificatul de identitate sportivă; 

– chitanţele de plată a taxei de afiliere şi a taxei anuale de participare; 

– cluburile sportive nou afiliate vor putea participa la activitatea competiţională începând cu data 

aprobării afilierii; 

 

 

Art. 7. Radierea 

 

Un club sportiv de baseball sau softball poate fi radiat şi îşi pierde calitatea de membru afiliat la F.R.B.S 

prin autodizolvarea lui sau excluderea pentru abatere disciplinară deosebit de gravă. Autodizolvarea şi implicit 

radierea din evidenţa F.R.B.S. se efectuează prin prezentarea la F.R.B.S. a hotărârii Adunării Generale (Consiliului 

de Administrare) a Clubului şi supunerea ei aprobării Comitet Executiv al F.R.B.S. 

10.1. Cluburile (secţiile) radiate se pot reafilia după 2 (doi) ani, printr-o cerere adresată F.R.B.S. În caz de 

soluţionare favorabilă clubul va fi înscris ca orice club nou afiliat. 

 

Art. 8. Taxe 

 

       Taxele de afiliere, schimbare de denumire, participare, legitimare, contestaţie de apel, taxe de transfer, vize, 

fuziune etc., sunt aprobate de Adunarea Generală anuală la propunerea Comitetului Executiv, cu aprobarea A.N.S.T. 

Plata acestor  taxe la termenele fixate de F.R.B.S. devine obligatorie pentru toate cluburile afiliate şi se efectuează în 

numerar, virament, CEC şi mandat poştal. 

 

Capitolul III. Jucătorii de baseball şi softball 

 

Art. 9. Legitimarea 

 

Un sportiv poate participa la jocuri oficiale dacă este membru a unui club afiliat la F.R.B.S şi posedă un 

carnet de legitimare eliberat de Comisia de Competiţii, legitimări, transferări şi clasificări a F.R.B.S. 

9.1. Legitimarea sportivilor se efectuează sub numele şi prenumele înscris în actul de identitate, pe baza 

următoarelor documente: 

 

– cerere de legitimare tip F.R.B.S. 

– avizul medicului specialist in medicina sportiva 

– două fotografii format ¾ 

– carte de identitate (certificat de naştere pentru sportivii sub 14 ani) şi copii xerox după acestea 

– chitanţa de plată a taxei de legitimare 

– Tabel (borderou) cu sportivii clubului ce solicită legitimarea în trei exemplare; exemplarul revenit 

clubului şi D.J.T.S vor avea viza F.R.B.S. 

 

9.2. La competiţiile oficiale sportivii trebuie să prezinte carnetul de legitimare vizat pe anul în curs cu vizita 

medicală la zi periodică conform ordinului M.T.S.  

9.3. Orice prezentare inexactă sau modificată a datelor în vederea obţinerii unui carnet de legitimare, atrage anularea 

cererii şi sancţionarea vinovaţilor. Legitimarea unui sportiv pe baza unei semnături în baza acestuia nu se va mai 

putea anula dacă sportivul în cauză a participat deja la jocuri oficiale în baza carnetului de legitimare respectivă. 

9.4. În cazul pierderii sau deteriorării carnetului de legitimare clubul (secţia) va solicita F.R.B.S. eliberarea unui 
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duplicat cu prezentarea următoarelor documente: 

– cerere de eliberare duplicat cu avizul Asociaţiei Judeţene 

– o fotografie format ¾ 

– carnetul de legitimare deteriorat 

– carte de identitate sau certificat de naştere şi copie xerox 

– chitanţa de plată a taxei de duplicat 

Noul carnet va primi numărul matricol al celui vechi şi va avea inscripţia duplicat. Sportivilor care 

împlinesc vârsta de 20 ani li se vor schimba obligatoriu prin grija cluburilor (secţiilor) carnetele de legitimare în 

duplicat cu fotografia de dată recentă. 

9.5. Cluburile (secţiile) de seniori pot folosi cu dublă legitimare, juniori de la cluburile sportive şcolare. 

În această situaţie clubul de seniori înaintează F.R.B.S. un tabel nominal cu jucătorii respectivi, avizat de clubul 

sportiv şcolar care să cuprindă şi perioada valabilităţii dublei legitimări. 

F.R.B.S. va elibera jucătorilor cuprinşi în tabel,carnetele de legitimare duplicat cu denumirea clubului de seniori 

valabile, pe perioada dublei legitimări. Contravaloarea acestora va fi suportată de clubul beneficiar de seniori. 

Carnetul duplicat va purta acelaşi număr matricol ca cel de bază. La expirarea perioadei de dublă legitimare 

sportivul revine automat la clubul sportiv şcolar la care a fost legitimat anterior, carnetul de legitimare duplicat fiind 

returnat la F.R.BS. 

Art. 9.6.  Nu au dreptul de  participare ( de joc ) in competitiile oficiale organizate de FRBS, jucatorii care sunt 

legitimati in acelasi an competitional si la alte cluburi din strainatate.  Cluburile care vor legitima sau transfera un 

jucator care este legitimat si face parte dintr-un club din alta tara ( din lista de jucatori a clubului respectiv – roster ) 

vor fi descalificate in anul respectiv din toate competitiile organizate de F.R.B.S. a echipei in cauza;  confirmarea 

scrisa prin fax sau email a clubului sau federatiei respective face dovada comiterii abaterii de la regulament. 

Art. 9.7. Introducerea frauduloasa a unui sportiv(a), in baza art.9.6 se va pedepsi cu suspendarea echipei de la 

categoria respectiva in anul competitional in curs si plata unei amenzi in valoare de 1000 lei in termen de 5 zile 

lucratoare. 

Echipa care a fraudat va pierde punctele castigate in jocul (jocurile) care s-a constatat frauda, iar antrenorul 

va fi sanctionat conform regulamentelor in vigoare. Aceste mentiuni vor fi valabile la toate categoriile de varsta. 

 

 

Art. 10. Viza anuală. Viza anuală se aplică pe carnetele de legitimare de către Comisia Centrală de Competiţii în 

perioada stabilită de F.R.B.S. pe baza următoarelor documente: 

– carnetele de legitimare 

– borderoul carnetelor de legitimare înaintate pentru viză 

– chitanţa de plată a taxei de viză anuală. 

 

Art. 11. Viza medicală 

Se aplică pe carnetele de legitimare la fiecare 6 (şase ) luni în urma unui control efectuat la dispensarele sportive 

medicale judeţene sau la centrul de medicină sportivă. Viza va cuprinde data controlului, semnătura şi parafa 

medicului examinator şi ştampila unităţii sanitare unde s-a efectuat controlul. Pentru sportivii nou legitimaţi viza 

medicală va fi trecută în carnetul de legitimare după 6 (şase) luni de la data emiterii carnetului. 

 

Art. 12. Viza anuală şi viza medicală sunt obligatorii pentru participarea la jocurile oficiale din campionatele 

naţionale. Pentru sportivii care fac parte din loturile naţionale de baseball şi softball vizita medicală este obligatorie 

la Centrul de Medicină Sportivă la intervalul de timp stipulat în Ordinul M.T.S. 

 

Art. 13. Transferarea jucătorilor 

Sportivii legitimaţi se pot transfera la datele şi în condiţiile prevăzute de Regulamentul de Transferări al 

F.R.B.S. Transferarea la un alt club secţie va fi operat în carnetul de legitimare şi se va efectua de către comisia de 

competitii, legitimări clasificări, transferări, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de transfer. 

 

 

Art. 14. Clasificarea antrenorilor, arbitrilor şi jucătorilor 

În baza participării şi a competiţiile interne şi internaţionale, antrenorii şi jucătorii vor primi titluri şi 

categorii de clasificare conform prevederilor Regulamentului de Clasificare al Antrenorilor, Arbitrilor şi jucătorilor 

elaborat de F.R.B.S. 

Echipamentul de joc 

Art.15. Echipele participante la Campionatele internaţionale sunt obligate să se prezinte la fiecare joc cu două 

rânduri de tricouri distinct diferite, având inscripţionat atât în faţă, cât şi pe spate numerele de joc de la l la 99. 

Căpitanii echipelor vor purta obligatoriu pe braţul stâng o banderolă disinctă. În situaţia care cele două echipe au 

tricouri de culori apropiate, echipa organizatoare, înscrisă prima pe raportul de arbitraj este obligată să-şi schimbe 

echipamentul de joc. 

Antrenorii – profesorii care conduc echipele in teren sunt obligati sa poarte echipamentul sportiv sau de joc al 

clubului pe care il reprezinta. 
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Art. 16. Arbitrii principali au obligaţia de a verifica înainte şi în timpul jocului respectarea prevederilor articolului 

anterior. 

 

Participarea la ioc 

 

Art. 17. La toate jocurile oficiale din campionatele oficiale echipele participante vor prezenta carnetele de 

participare ale jucătorilor cu viza anuală şi viza medicală. Pe banca echipei respectivă, în afara jucătorilor pot lua loc 

numai un reprezentant al echipei, antrenorii oficiali, un medic. La fiecare partida de baseball sau softball  vor putea 

fi folosiţi 18 jucători, înregistraţi în foaia de joc cu nume, prenume, nr. carnet de legitimare şi nr. de pe tricou. 

La turneele campionatele naţionale unde se desfăşoară mai multe jocuri în zile consecutive, echipele participante pot 

folosi în fiecare joc 20 jucători. 

 

Art 18. Accesul în boxa echipelor este permis jucătorilor de rezervă înscrişi în foaia de arbitraj şi maximum 4 

oficiali. 

Pătrunderea oficialilor în terenurile de joc este permisă numai cu acceptul arbitrilor. 

Accesul la vestiarele echipelor şi arbitrilor este permis numai persoanelor cu atribuţii speciale (la vestiarul arbitrilor 

numai inspectorul jocului delegat de F.R.B.S.). 

 

Cap IV. Terenurile de joc 

Omologare 

Art.19. Omologarea terenurilor de baseball şi softball sau a celor improvizate în care urmează să se desfăşoare 

competiţii oficiale, se efectuează de către o comisie alcătuită din reprezentanţii F.R.B.S s-au D. J.T S., pe raza căreia 

se afla amplasat terenul. În zilele competiţiilor arbitrii desemnaţi pentru conducerea jocurilor, stabilesc dacă jocurile 

se pot desfăşura pe terenul respectiv. 

 

Art. 20. Pentru terenurile specifice de baseball şi softball procesul verbal de omologare va conţine: 

– data efectuării 

– denumirea, proprietarul bazei sportive, adresa bazei sportive. 

– membrii comisiei de omologare 

– dimensiunile şi marcajul terenului de joc 

– spaţiile de siguranţă (masa oficială a arbitrilor, boxele jucătorilor de rezervă, amplasarera 

tribunelor faţă de terenul de joc, etc.) 

– poziţia şi calitatea instalaţiilor (bazele, plasa şi gardul împrejmuitor, tabelele de scor, staţia de 

amplificare, iluminatul). 

– situaţia vestiarelor ( pentru sportivi, pentru arbitri) 

– asigurarea medicală a bazei sportive 

La procesul verbal de omologare se va anexa obligatoriu schiţa de amplasament a terenului de joc, inclusiv 

instalaţiile aferente. 

Art. 21. Dimensiunile terenului de joc sunt stabilite de regulamentul de joc. Marcajul este realizat cu var de culoare 

albă. Plasa din spatele bazei casă va fi confecţionată din frânghie, în perfectă stare, bine fixată care să nu permită 

trecerea mingiei de joc. Ea va avea dimensiunile următoare : 12m lungime şi 2,5 m înălţime. În cazul jocurilor 

desfăşurate pe terenuri de fotbal sau rugby, Arbitrul şef al competiţiei va stabili reguli speciale care vor fi 

communicate antrenorilor echipelor participante înainte de începerea jocurilor. 

 

Art. 22. Verificarea terenurilor de joc şi a anexelor aferente se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului 

regulament şi a regulamentului de joc. 

Verificarea se va face obligatoriu înaintea începerii fiecărui joc oficial de către arbitrii şi Inspectorul Federal (dacă 

este prezent). 

Comisia Centrală de Competiţii s-au Asociaţia Judeţeană de Baseball şi Softball poate verifica oricând terenul de  

joc din oficiu sau în termen de 10 zile de la înregistrarea unei sesizări. 

 

Impracticabilitatea terenului de joc 

 

Art. 23. Terenul de joc este declarat impracticabil în următoarele relaţii: 

– În caz de furtună, ninsori abundente, ploi torenţiale, descărcări electrice 

– mai multe porţiuni din teren sunt acoperite cu apă şi nu permit controlul si circulaţia 

corespunzătoare a mingiei de joc 

– mai multe porţiuni din teren sunt acoperite cu gheaţă, constituindu-se pericol pentru integritatea 

corporală a jucătorilor şi arbitrilor. 

 

Art.24. Impractibilitatea sau neîndeplinirea prevederilor regulamentului se declara de către arbitri înaintea începerii 

jocului care poate fi amânat sau întrerupt timp de maximum 60 min. pentru remedierea constatărilor. Dacă după 
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acest timp, terenul rămâne impracticabil, jocul se reprogramează a doua zi. Dacă şi atunci terenul este impracticabil 

jocul va fi reprogramat de comisia tehnică a competiţiei la o data care va fi comunicată părţilor interesate. 

 

Capitolul V. Jocurile de Baseball şi Softball 

 

Caracterul jocurilor 

 

Art.25. Jocurile organizate de F.R.B.S. şi organele sale teritoriale, de şcoli şi cluburi sportive afiliate la F.R.B.S la 

care au acces gratuit sau contra cost spectatori, sunt considerate jocuri publice. Jocurile publice oficiale sunt cele 

organizate de F.R.B.S. şi asociaţiile Judeţene, pe baza calendarului sportiv intern şi internaţional, având drept scop 

desemnarea unui câştigător şi stabilirea ordinii valorice a echipelor participante. 

Celelalte jocuri la care este permis accesul spectatorilor sunt jocuri publice amicale. 

 

Art. 26. La jocurile publice oficiale se aplică regulamentul de joc al I.B.A.F. şi I.S.F. (Federaţia Internaţională de 

Softball) şi prevederile regulamentelor elaborate de către F.R.B.S. 

 

Art. 27. Organizarea de jocuri publice amicale cu echipe din străinătate sau participarea la jocuri şi turnee în afara 

ţării sunt permise numai cu acordul F.R.B.S. 

 

Art. 28. Fiecare club sportiv (secţie) care organizează jocuri publice amicale sau oficiale este obligat să asigure 

asistenţă medicală. F.R.B.S. şi asociaţiile teritoriale îşi declină orice responsabilitate în ceea ce priveşte accidentele 

ce pot surveni cu ocazia antrenamentelor şi jocurilor publice. 

 

Organizarea campionatelor competiţiilor naţionale şi a jocurilor oficiale 

 

Începând cu sezonul competiţional 2010, F.R.B.S. organizează următoarele competiţii naţionale oficiale: 

 

Art. 29. La baseball  - Campionatul Naţional se organizează pe următoarele categorii de vârstă: 

a.   Campionatul Naţional de copii (8-10 ani)  

b.   Campionatul Naţional de juniori III (11-12 ani)  

c.   Campionatul Naţional de juniori II  (13-15 ani) 

d.   Campionatul naţional de juniori I (16-18 ani) 

e.   Campionatul national  – U-21 

f.   Campionatul Naţional de seniori (peste 15 ani) 

 

Art. 30. La softball - Campionatul Naţional se organizează pe următoarele categorii de vârstă: 

   a. Campionatul Naţional de junioare III (10-13 ani). 

   b. Campionatul Naţional de junioare II (14-16 ani). 

   c. Campionatul naţional de junioare I (17-19 ani). 

   d. Campionatul Naţional de senioare (peste 15 ani) 

 

Regulamentul de desfăşurare al Campionatelor Naţionale la aceste categorii de vârstă se stabileşte de 

comisia centrală de competiţii care va fi trimis tuturor cluburilor sportive din ţară. În regulamentele de desfăşurare 

pot surveni modificări în funcţie de modificările privind regulamentele de joc al I.B.A.F. şi I.S.F. 

 

Art. 31. Cupa României se organizeaza pentru baseball si softball la următoarele categorii de vârstă: 

       –     Cupa României la categoria juniori III 

– Cupa României la categoria juniori II 

– Cupa României la categoria juniori I 

– Cupa Romaniei la seniori 

 

La fiecare categorie de vârstă la titulatura de Cupa României se va adăuga numele firmei care va fi 

desemnat sponsorul principal al competiţiei. 

 

Art. 32. Cupa F.R.B.S. la baseball si softball se organizează pentru următoarele categorii de vârstă: 

  - Junioare II (11-14 ani), Juniori II ( 13-15 ani), 

  - Junioare I (15-19 ani), Juniori I(16-18 ani) 

  - Senioare si Seniori 

 

Art. 33. Pentru toate competiţiile naţionale cuprinse în calendarul competiţional înscrierile pentru participarea la fazele 

preliminare se face pana la data de 31.12 a anului competitional respectiv. 

 Înscrierea se realizează prin telegramă, fax, scrisoare recomandată la sediul F.R.B. S.printr-un formular 

(anexa 1 ). 
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 Echipele care nu se inscriu in competitii pana la data limita si nu platesc taxele aferente, nu mai pot participa 

in anul respectiv la C.N., categoria respectiva. 

 Participarea tuturor echipelor inscrise in campionatele nationale la datele stabilite de CCLCT iar 

neparticiparea pana la finalul campionatului va fi in dauna echipei respective prin faptul ca nu acumuleaza 

punctele necesare pentru a se clasa pe o pozitie cat mai buna in clasamentul final. 

 La jocurile din fazele judeţene, zonale şi finalele pe ţară, echipele considerate gazdă (înscrise primele pe 

foaia de arbitraj) vor pune la dispoziţia arbitrului de casă 3 mingi de baseball sau softball în perfectă stare de 

joc. 

 La fazele de zonă şi finalele pe ţară ale competiţiilor naţionale, care se desfăşoară pe terenuri de fotbal sau 

rugby, structura sportivă care organizează competiţia, cu sprijinul Asociaţiei Judeţene de Baseball şi Softball 

şi D.J.S. asigură terenul cu cele 4 baze şi plasa textilă din spatele bazei casă cu dimensiunea prevăzută în 

regulament de 12 / 2,5 ancorată pe stâlpi metalici. 

 Baremurile de arbitraj vor fi plătite astfel: 

–   La fazele pe judeţ de către Asociaţiile Judeţene de Baseball şi Softball sau unde nu sunt organizate asociaţii 

judeţene de echipele participante. 

–   La fazele de zonă de către echipele calificate. 

-  La fazele zonale si finale pe ţară plata baremurilor de arbitraj va fi asigurata de cluburile participante. 

 În funcţie de interesul naţional pentru asigurarea pregătirii loturilor naţionale care participă la competiţiile 

europene şi mondiale, Comitetul Executiv vă hotărî în cazuri bine întemeiate modificări în Calendarul 

Competiţional Internaţional. 

 Echipa clasata pe locul I in campionatul national de seniori in a.c. va participa anul urmator la Cupa CEB.la 

baseball si la Cupa ESF la softball. 

 La fiecare categorie de varsta categoria juniori au dreptul de joc minim 3 jucatori cu un an mai mic decat 

categoria de varsta respectiva. In anul in care loturile nationale vor participa la Campionatele Europene vor 

avea dreptul de participare in campionatele nationale si jucatori cu 2 ani mai mici decat categoria de varsta 

respectiva. 

La seniori au dreptul de participare jucatorii care vor implini varsta de 15 ani( in anul competitional 

respectiv conform regulamentului de joc seniori al C.E.B. – 2010) si  minim 4 jucatori cu varsta de peste 18 ani. 

Campionatul national U-21 se va desfasura  si cu participarea jucatorilor in varsta de maximum 21 de ani 

impliniti in anul competitional respectiv (conform regulamentului de joc U-21 al C.E.B. – 2008, Art.21 pct.B ). 

Campionatul national U-21 se va putea desfasura si cu participarea a maximum 5 juniori II in teren care vor 

implini varsta de 15 ani. 

Categoria juniori I 

Campionatul national de juniori I se va desfasura si cu participarea a maximum 5 juniori II in teren care vor 

implini varsta de 14 sau 15 ani. 

  Categoria juniori II si juniori III 

Cluburile se vor prezenta la competitiile oficiale organizate de FRBS pentru jucatorii care nu au implinit varsta de 

14 ani si nu au B.I. sau C.I. cu : 

 Tabel nominal din partea clubului participant semnat si stampilat de catre directorul clubului. 

 Carnet de legitimare vizat si stampilat de FRBS. 

Introducerea in teren a unui sportiv  care nu  corespunde acestor cerinte se va pedepsi cu suspendarea tuturor 

echipelor clubului respectiv din campionatele nationale si plata unei amenzi in valoare de 1.000 lei in termen de 5 

zile lucratoare. Suspendarea va expira in in momentul in care va fi achitata amenda, iar sportivul in cauza va fi 

suspendat conform regulamentelor in vigoare. 

 Jocul de softball se desfasoara pe perioada a 7(sapte) reprize; 

a) daca la sfarsitul celui de-a 5-a  reprize(sau la sfarsitul a 4 ½ reprize in cazul in care echipa gazda conduce) 

diferenta de scor este mai mare de 7 puncte intre cele doua echipe, meciul va lua sfarsit, echipa castigatoare 

declarandu-se cea care conduce cu cel putin 7 puncte. 

b) daca la sfarsitul celui de-a 4-a  reprize(sau la sfarsitul a 3 ½ reprize in cazul in care echipa gazda conduce) 

diferenta de scor este mai mare de 15 puncte intre cele doua echipe, meciul va lua sfarsit, echipa castigatoare 

declarandu-se cea care conduce cu cel putin 15 puncte. 

c) daca la sfarsitul celei de-a 7-a reprize scorul este egal se va proceda astfel: in repriza urmatoare(a opta) 

jucatorul de dinaintea batterului va fi avansat in baza a doua. De acest lucru va beneficia fiecare din cele doua 

echipe atunci cand se afla in atac. Daca si dupa incheierea reprizei de prelungire scorul va fi egal atunci se vor 

juca cate reprize este necesar pana una din combatante se va distanta la cel putin un punct; si in acest caz se 

va tine cont de regula jucatorului avansat in baza a doua(tie-break rule) 

d) la jocul de softball este permisa reintrarea unui jucator care a fost schimbat anterior; acest lucru este permis o 

singura data pe perioada unui meci. 
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Programarea jocurilor oficiale 

 

Art. 34. Programul jocurilor din cadrul competiţiilor naţionale este alcătuit de Comisia Centrală de Competiţii 

conform sistemului competiţional aprobat şi înscrierilor echipelor la F.R.B.S. cu minimum 14 zile înainte de 

începerea acestora. 

 

Art.35. Programarea orară a jocurilor va fi realizată de comisiile tehnice ale competiţiilor respective sau arbitrul şef 

al competiţiei, delegat de F.R.B. S. 

 

Art. 36. In situaţii cu totul excepţionale şi numai pentru echipele româneşti participante în competiţii europene 

oficiale, FRBS poate amâna competiţiile programate la alte date decât cele fixate iniţial. 

 

Neprezentarea la joc 

 

Art.37. În cazul neprezentării uneia sau ambelor echipe, aceasta este consemnată în raportul de arbitraj de către 

arbitrii principali, după 15 minute de la începerea oficială a jocului. 

Echipa sau echipele respective pierd jocul cu 9–0 iar in clasamentul competiţiei sunt cotaţi cu 0 puncte. 

Refuzul uneia din echipe de a participa la joc atrage automat pierderea jocului cu 9–0, după 3 minute de la comanda 

arbitrului de a se începe jocul. 

 

Art. 38.În cazul neprezentării unuia dintre arbitrii principali, jocul se va disputa sub conducerea celuilalt arbitru 

principal, jocul se va disputa sub conducerea celuilalt arbitru prezent, ajutat la baze de un alt arbitru acceptat de 

ambele echipe. 

 

Art. 39. În cazul neprezentării arbitrilor principali şi a uneia din echipe, se încheie proces verbal de declarare a 

neprezentării, semnat de arbitrii secunzi şi delegatul echipei prezente, ce va fi înaintat în 30 minute la juriul de apel 

al competiţiei. 

 

Art.40. a) Dacă jocul oficial programat nu se poate disputa sau termina din cauze obiective (întuneric, ploaie, 

ninsoare, etc.) şi nici nu poate fi reluat după maximum l oră, echipele sunt obligate să cotinue jocul a doua zi cu 

aceiaşi jucători înscrişi în raportul de arbitraj. 

b) Dacă jocul nu poate fi disputat (continuat) nici a doua zi, el va fi reprogramat la o altă dată de comisia tehnică a 

competiţiei, pe baza unui proces verbal de constatare, semnat de reprezentanţii celor două echipe şi de către arbitrii 

principali. 

  Penalizari 

  c) Echipele care pleaca de la competitie inainte de festivitatea de premiere vor fi sanctionate cu 2 puncte de 

penalizare in urmatorul an competitional la categoria de varsta respectiva. 

 

Raportul de arbitraj 

Art. 41. Raportul de arbitraj se completează pe versul foii de arbitraj cu datele preliminare (arbitrii, echipele, locul, 

data şi ora jocului) de către arbitrul ce casă, fiind semnat şi de  doilea arbitru principal. 

 

Art. 42. La locul desfăşurării jocului şi cu minim 15 minute înainte de ora oficială de începere a lui, arbitrii secunzi 

şi principali vor completa raportul de arbitraj la masa oficială de arbitraj pe baza carnetelor de legitimare ce vor fi 

prezentate de reprezentanţii celor două echipe. 

La jocurile competiţiilor naţionale în dreptul fiecărui jucător se va specifica şi data naşterii. 

Carnetele de legitimare vor fi păstrate de către arbitrii principali pe durata jocului şi vor fi restituite după joc 

reprezentanţilor echipelor, mai puţin ale jucătorilor descalificaţi, eliminaţi definitiv, sau suspecţi de substituire. 

Raportul de arbitraj va fi completat clar şi atent la toate rubricile, pe întreaga durată a jocului, de către arbitrii 

ajutători. 

La masa oficială de arbitraj au acces: scorerul- înregistrator, crainicul,medicul sălii şi inspectorul federal. 

 

Art. 43. La încheierea jocului, arbitrii principali vor menţiona în raport: 

–   eventuala neprezentare a uneia sau a ambelor echipe 

–   contestaţiile depuse înaintea sau la pauza jocului de una sau ambele echipe 

–   atitudinea oficialilor şi spectatorilor jocului. 

–   sancţiunile disciplinare aplicate 

–   rezultatul final (cifre şi litere) 

–   aprecieri asupra prestaţiei arbitrilor ajutători(scorer- înregistrator şi crainic) 

–   observaţii întemeiate 

După aceste completări, raportul de arbitraj va fi transmis Comisiei Centrale de Competiţii împreună cu carnetele de 

legitimare reţinute (dacă este cazul) prin inspectorul federal sau prin poştă în termen de 24 ore. 
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Art.44. Reprezentanţii oficiali ai echipelor au dreptul de a confrunta în faţa arbitrilor identitatea sportivilor înscrişi în 

foaia de arbitraj, carnetele de legitimare şi de a menţiona eventualele neconcordanţe. Lipsa acestei menţionări se 

consideră verificare efectuată. 

 

Începutul, durata si încheierea jocului 

Art. 45. Până la ora oficială de începere a jocului: 

a)  arbitrii principali 

–   controlează măsurile de ordine, terenul de joc, vestiarele şi celelalte anexe care concură la buna desfăşurare a 

jocului 

–   verifică echipamentul echipelor, masa oficială de arbitraj, foile de arbitraj, calitatea bazelor, plasa şi stâlpii 

metalici din spatele bazei casă; 

b)  reprezentanţii oficiali ai echipelor prezintă carnetele de legitimare 

c)  jucătorii se echipează şi execută încălzirea pe terenul de joc, care va fi la dispoziţie minimum 20 minute (10 min. 

pentru fiecare echipă în teren–la prindere) 

 

Art. 46. Inceperea jocului (la ora stabilită oficial). 

Echipele prezente la  meciul care se va disputa, vor ocupa dupa cum urmeaza urmatoarele pozitii: 

- la boxa(banca) dinspre baza 3 se va aseza echipa gazda 

- la boxa(banca) dinspre baza 1 se va aseza echipa oaspete 

Incalzirea echipelor( pre-game) va incepe cu 2 ore inainte de inceperea jocului si se va face astfel: 

- 45 de minute va avea la dispozitie echipa gazda pentru bataia mingii in teren 

- 45 de minute va avea la dispozitie echipa oaspete pentru bataia mingii in teren 

- 10 minute echipa gazda pentru incalzirea in teren aruncare, prindere 

- 10 minute echipa oaspete pentru incalzirea in teren aruncare, prindere 

- 10 minute pentru amenajarea terenului de joc 

La finalul jocului echipele se vor prezenta la mijlocul terenului pentru a se saluta reciproc si a saluta si spectatorii.  

 

Art. 47. La jocurile de baseball şi softball durata jocului este stabilită de numărul de reprize (ininguri) care se joacă. 

Numărul de reprize este stabilit de regulamentul de joc pe categorii de vârstă a sportivilor astfel: 

   

  La jocul de baseball 

 
–   Copii - (8-10 ani) - 6 reprize;  - juniori III (11-12 ani) - 7 reprize 

–   juniori II -(13-15ani) - 7 reprize - juniori I(16-18 ani) -  9 reprize 

-    U – 21 – 9 reprize  –   Seniori (peste 18 ani) - 9 reprize 

 

La jocul de softball 

 
-  Copii (8-10 ani) -5 reprize -   Junioare III 11-13 ani - 5 reprize 

-  Junioare II (14-16 ani) - 7 reprize          -    Junioare I (17-19 ani) -7 reprize 

-   Senioare peste 18 ani - 7 reprize  
 

Comisia Centrală de competiţii şi comisiile de organizare ale unor competiţii de baseball şi softball pot 

stabili durata jocurilor şi după alte criterii (limitarea numărului de puncte într-o repriză sau limită de timp) dacă 

aceste modificări sunt justificate. Pe toată durata partidei, se respectă regulamentul de joc al FRBS şi prevederile 

prezentului regulament. 

Art. 48. Încheierea jocului 

Finalul jocului se oficializează prin semnalul arbitrului de casă. Jucătorii celor două echipe sunt obligaţi să se 

alinieze la centrul terenului şi să salute publicul şi adversarii. 

Părăsirea terenului de joc se efectuează în mod sportiv, civilizat sub atenţia arbitrilor principali care ies ultimii de pe 

teren. Atenţia oficialilor jocului trebuie menţinută până la intrarea echipelor în vestiar. Accesul în vestiarul arbitrilor 

este permis numai inspectorului federal. 

Măsurile de pază şi ordine revin organizatorilor. 

Conducerea jocului 

Art. 49. Jocurile publice amicale şi oficiale, vor fi conduse de arbitrii calificaţi delegaţi de organele federale 

competente (colegiul central de arbitri). Un joc oficial la nivel naţional va fi condus de 2 arbitri principali (arbitru 

şef de casă şi arbitru de baze şi 2 arbitrii secunzi - ajutători); Scorer - înregistrator şi crainic. La competiţiile de 

importanţă naţionale şi cele internaţionale un joc poate fi arbitrat de 2 - 4 arbitri principali în teren şi 3 arbitri 

secunzi. 

Colegiul central al arbitrilor va propune conducerii federatiei: 

–   arbitrii principali şi secunzi la toate întâlnirile internaţionale amicale (interţări sau intercluburi) 

–   arbitrii principali şi secunzi la toate jocurile oficiale din competiţiile naţionale organizate de FRBS. 
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Colegiile judeţene ale arbitrilor vor delega: 

–   arbitrii principali şi secunzi la jocurile în organizare proprii. 

Arbitrii vor fi desemnaţi (delegaţi) cu minim 7 zile înainte de data desfăşurării jocului respectiv. Acestea 

vor confirma sau anunţa indisponibilitatea cu minim 4 zile înainte de data jocului. 

 

Art.50. Controlul antidoping 

FRBS interzice folosirea de substanţe stimulatoare, dopante sau stupefiante în întreaga activitate, îşi rezervă dreptul 

de a efectua controale inopinante impreuna cu ANAD pentru depistarea folosirii acestora. 

 

Art 51. Corpul de Control al FRBS - inspectorii federali: 

–   Corpul de control al FRBS se înfiinţează în scopul urmăririi şi corectării modului de desfăşurare al activităţilor 

competiţionale interne sub aspect tehnic, organizatoric şi disciplinar. 

–   Corpul de control este compus din inspectori federali aleşi dintre persoane cu o demnitate şi o moralitate 

incontestabilă, cunoscători ai Statului şi Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare al FRBS, precum şi al 

regulamentului jocului de baseball şi softball; 

–   Numirea şi confirmarea inspectorilor se face de către Comitetul Executiv anual, înaintea începerii sezonului 

competiţional; membrii Comitetului Executiv sunt de drept inspectori federali - principala condiţie pentru 

îndeplinirea calităţii de inspector federal, este neapartenenţa la un club (echipă) aflată în competiţie de nivel 

naţional; 

–   Delegarea, convocarea, evidenţa şi analiza rapoartelor de inspecţie vor fi efectuate de secretarul general al FRBS 

după consultarea antrenorilor federali (pentru includerea datelor tehnice), a preşedintelui Comisiei de Competiţii 

(pentru includerea datelor organizatorice), preşedintelui Colegiului Central al arbitrilor (pentru menţinerea 

neutralităţii în delegare) şi a preşedintelui Comisiei de disciplină; 

–   Inspectorii federali vor fi delegaţi la jocurile din calendarul competiţional naţional. Cheltuielile necesare vor fi 

suportate de FRBS. 

–   La alte jocuri decât la cele menţionate în paragraful precedent, cluburile interesate pot solicita în scris FRBS cu 

minimum 10 zile înaintea datei de disputare a jocului, delegarea unui inspector federal; în acest caz cheltuielile vor 

fi suportate de clubul care la solicitat la nivelul unui arbitru de centru de la jocul respectiv. 

 

–   la delegarea inspectorilor federali se va ţine cont de neutralitatea de reşedinţa faţă de cea a arbitrilor şi a 

echipelor, de dificultăţile profesionale şi de transport. 

 

Obiectivele principale de inspecţie sunt: 

 

–   organizarea jocului (măsuri de ordine şi protecţie, asigurarea medicală, calitatea terenului de joc, vestiare, echipe 

şi arbitrii) 

–   caseta tehnică a jocului (aprecierea comportării jucătorilor selecţionaţi în echipe naţionale, remarcarea altor 

jucători de perspectivă, calitatea tehnică a jocului, comportarea antrenorilor, jucătorilor, spectatorilor). 

–   Aprecierea calităţii arbitrajelor în conformitate cu regulamentul de joc şi a criteriilor stabilite de FRBS şi 

Colegiul Central al Arbitrilor. 

 

Obligatiile Inspectorului Federal înaintea jocului 

–   să confirme delegarea la joc în timp de 24 ore de la primirea ei 

–   să confirme indisponibilitatea (de forţă majoră) cu minimum 24 ore înaintea jocului 

–   să se prezinte la terenul de joc cu minimum o oră înainte începerii jocului, în caz de neprezentare, jocul se va 

desfăşura fără inspector, obligaţiile acestuia fiind preluate de arbitrii jocului 

–   să interzică accesul în vestiarul arbitrilor înainte, în pauză şi după terminarea jocului, el fiind singurul autorizat 

cu acces 

–   să urmărească şi să asigure completarea protocolului de joc şi verificarea legitimaţiilor jucătorilor si oficialilor la 

masa secretariatului 

 

Obligaţiile Inspectorului Federal în timpul jocului 

 

–   să urmărească jocul de la masa oficială a secretariatului şi să permită accesul numai persoanelor oficiale (crainic, 

scorer- înregistrator) 

–   să înregistreze prestaţia arbitrilor 

–   să colaboreze cu arbitrii de centru pentru realizarea condiţiilor necesare desfăşurării în bune condiţii a jocului 

 

Obligaţiile Inspectorului Federal în pauza jocului 

 

–   dacă desfăşurarea jocului a creat o atmosferă tensionată, atitudini nesportive sau arbitrajul a fost tendenţios, în 

pauza dintre reprize va atenţiona reprezentanţii echipelor sau arbitrii pentru restabilirea normalităţii 
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Obligaţiile Inspectorului Federal după joc 

 

–   urmăreşte ieşirea de pe teren şi drumul până la vestiare a arbitrilor echipelor şi a reprezentanţilor acestora 

–   analizează jocul separat cu arbitrii şi antrenorii echipelor consemnând poziţia acestora în raportul de inspecţie 

Activitatea Inspectorului Federal va fi analizată periodic în cadrul Comitetului Executiv, care va aprecia sau 

sancţiona activitatea acestora. Obligaţiile DJTS organizatoare a competiţiilor naţionale şi a cluburilor şi asociaţiilor 

organizatoare de jocuri. 

 

Art 52. Măsuri de ordine 

–   pregătirea şi amenajarea terenului de joc, vestiarelor şi a celorlalte anexe 

–   asigurarea securităţii jucătorilor şi arbitrilor la începutul, în timpul şi după desfăşurarea jocului 

–   asigurarea prezenţei unui medic cu trusa de intervenţii pe durata competiţiei şi eventual a unei autosanitare pentru 

intervenţii de maximă urgenţă 

–   mobilizarea oamenilor de ordine între tribune şi terenul de joc, la vestiarele echipelor şi arbitrilor în preajma 

mesei oficiale de arbitraj 

–   unire la dispoziţia arbitrilor a 3 mingi de joc regulamentare (echipă gazdă) 

–   cooperarea cu inspectorul federal şi arbitrii jocului pentru remedierea neregulilor semnalate 

 

Art.53. Măsuri de asigurare financiară 

–   achitarea integrală a baremului de arbitraj conform normelor în vigoare înainte de începerea jocului şi în baza 

chitanţelor prezentate de arbitrii principali; în cazul solicitării observării jocului echipei solicitatoare îi revine 

obligaţia de achitare a baremului de inspecţie (observare). 

 

Contestaţii 

Art. 54. Contestaţiile privind impractibilitatea sau defectuoasa amenajare a terenului de joc precum şi cele 

referitoare la dreptul de joc al sportivilor înscrişi în foaia de arbitraj se pot face numai la începutul jocului. Se 

exceptează cele referitoare la substituirea de jucători care se pot face până la sfârşitul jocului. Contestaţia va fi 

adresată arbitrilor de către delegatul echipei nedreptăţite sau antrenor, care o vor consemna în raportul de arbitraj şi 

vor delega delegatul oficial al celeilalte echipe să semneze de luare la cunoştinţă. Refuzul eventual al acestuia va fi 

asemenea, consemnat în raport. Arbitrul şef al jocului o va înainta juriului de apel al competiţiei. 

 

Art. 55. Contestaţiile privind modul de desfăşurare al jocului se vor adresa în scris cu detalii, catre juriul de apel al 

competiţiei respective în termen de 60 minute de la încheierea jocului. 

Concomitent se va achita contravaloarea taxei de contestaţie. Dacă contestaţia este soluţionată favorabil, taxa de 

contestaţie se restituie. Nerespectarea termenului anulează contestaţia dar nu şi măsurile disciplinare ce se impun 

vinovaţilor. 

 

Art. 56 Dacă juriul de apel al competiţiei nu soluţionează favorabil contestaţia depusă, atunci echipa care a depus 

contestaţia are dreptul de a introduce contestaţia la forurile decizioale superioare care sunt în ordine: 

–   Comisia de competiţii. 

–   Comisia de apel a FRBS. 

–   Comitetul executiv (numai în situaţia prezentării de probe noi). 

Aceste contestaţii trebuiesc depuse în scris în 5 zile de la terminarea competiţiei sau a jocului respectiv. Taxa de 

contestaţie se plăteşte de câte ori se introduce contestaţia la fiecare instanţă. 

 

Art.57. Nici o contestaţie nu este admisă împotriva deciziilor de interpretare luate de arbitri. Chiar şi în cazul în care 

se acceptă că decizia arbitrului este în contradicţie cu regulamentul tehnic de joc, nu se va hotăra repetarea partidei, 

în afara cazului în care juriul de apel va considera că decizia eronată lipseşte echipa care a contesta, de posibilitatea 

de a câştiga. Când un antrenor cere contestarea unei partide, în urma aplicării greşite a regulamentului, contestaţia va 

fi acceptată numai dacă este comunicată arbitrilor în momentul în care s-a produs faza contestată şi mai înainte de 

următoarea aruncare sau eliminare a unui alergător. Contestaţia va fi depusă la sfârşitul jocului. 

 

Criterii de întocmire a clasamentului 

Art. 58. La toate competiţiile de baseball şi softball clasamentul se face prin acumulare de puncte astfel: 

–   joc câştigat 2 puncte 

–   joc pierdut l punct (prin disputarea partidei) 

–   joc pierdut prin neprezentare 0 (zero) puncte 

Jocurile de baseball şi softball nu se pot termina la egalitate, partidele continuând cu câte o repriză până la stabilirea 

echipei câştigătoare. 

 

Art. 59. În stabilirea clasamentului final al unei competiţii: 

Departajarea finală a două sau mai multe echipe aflate la egalitate de puncte se face după următoarele criterii aşezate 

în ordine: 
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 -      numarul total de puncte acumulate in competitie 

 -      numai pentru locul I într-o competiţie, departajarea în caz de egalitate de puncte se face prin jocuri simple de 

baraj 

 -      victorie directă cand in competitie a avut loc un singur joc intre echipele aflate la egalitate exceptie facand 

primele doua clasate. 

 -     cel mai mic numar de puncte primite in partidele desfasurate intre echipele aflate la egalitate 

 -     cel mai mare numar de puncte inscrise in partidele desfasurate intre echipele aflate la egalitate 

Desfasurarea campionatelor nationale care contin trei turnee, cu ultimul turneu final vor participa toate 

echipele care au participat in turneele I si II. Clasamentul final se va  intocmi prin acumularea tuturor punctelor din 

cele 3 turnee. 

 

Art. 60. În cazul disputării competiţiilor naţionale sistem “DIVIZIE” 

–   echipele organizatoare în campionatele naţionale de juniori şi seniori, au obligaţia de a anunţa telefonic rezultatul 

jocului în prima zi lucrătoare după joc, între orele 9 şi 11. 

 

Art.61. Delegatul federal sau în absenţa acestuia, arbitrii sau inspectorul federal sunt obligaţi să trimită la FRBS 

foile de arbitraj, raportul de arbitraj şi diagrama jocurilor în maxim 48 ore de la încheiera competiţiei sau a jocului 

respectiv. 

 

Capitolul VI. Dispoziţii finale 

Art. 62. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de baseball şi softball devine obligatoriu pentru toţi 

membrii afiliaţi la FRBS. 

 

Art. 63. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament vor fi sancţionate conform regulamentului disciplinar al 

FRBS. 

 

Art. 64. Orice situaţie neprevăzută în acest regulament va fi solutionată de Comitetul Executiv 

 


