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Regulamentul Comisiei Centrale de competitii, legitimari,  

 

transferari si clasificari incepand cu anul 2010. 

 
Comisia Centrală de competiţii, legitimări, transferări si clasificări are drept scop: 

a) să asigure desfăşurarea regulată a competiţiilor naţionale, să îndrume şi să controleze 

prin comisiile teritoriale de baseball şi softball organizarea în bune condiţii a întregului 

sistem competiţional al ţării; 

b) să rezolve problemele de legitimări şi să controleze aplicarea dipoziţiilor regulamentare 

în acest domeniu de către Asociaţiile  judeţene de baseball şi softball şi cluburile 

sportive  

c) să asigure aplicarea dipoziţiilor regulamentare privind clasificarea sportivilor. 

 Comisia Centrală de competiţii, legitimări, transferări si clasificări, are următoarele 

atribuţii : 

elaborează  proiectul calendarului  anual competiţional intern pe care îl supune aprobării 

Comitetului Executiv al FRBS, îndrumă membrii federaţiei în alcătuirea calendarului sportiv 

teritorial 

1. elaborează Regulamentul şi programul competiţiilor naţionale, urmăreşte aplicarea şi 

respectarea lor; 

2. asigură pregătirea si organizarea in condiţii optime a competiţiilor naţionale; 

3. desemnează  Juriul de Apel la jocurile din competiţiile oficiale naţionale . Acesta este 

un organ tehnic , care va judeca în primă instanţă contestaţiile depuse pentru aplicarea 

eronată a regulamentelor.  

4. omologhează rezultatele jocurilor din competiţii naţionale 

5.  întocmeşte clasamentele finale ale competiţiilor şi propune decernarea premiilor 

respective; 

6. judecă în prima instanţă orice contestaţie referitoare la jocurile desfăşurate conform 

calendarului competiţional naţional dupa desfasurarea competitiei 

7. ţine evidenţa competiţiilor naţionale interne şi internaţionale  

8. omologhează bazele sportive pentru competiţii naţionale şi  ţine evidenţa lor  

9.  propune spre aprobarea Comitetului Executiv al FRBS omologarea instalaţiilor 

prototipurilor de materiale si echipament sportiv, 

10. judecă apelurile contra hotărârilor Asociaţiilor judeţene şi a cluburilor sportive  de 

baseball şi softball privind competiţiile şi omologarea de rezultate a jocurilor organizate 

de acestia . 

11. soluţionează cererile de transferare a sportivilor în conformitate cu prevederile 

regulamentului în vigoare; 
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12. ţine evidenţa transferurilor operate; 

13. ţine evidenţa participării sportivilor la competiţii naţionale şi internaţionale  

14. stabileşte clasificarea sportivilor conform normelor în vigoare; 

15. propune Comitetului Executiv al FRBS acordarea titlului sportiv de maestru al 

sportului; 

16. aprobă afilierea cluburilor cu secţii de baseball sau softball şi ţine evidenţa lor.  

17. intocmeste legitimatiile sportive in cadrul federatiei cu drept de semnatura doar in 

dreptul vizelor anuale 

18. la intocmirea unei legitimatii noi, viza federatiei va fi pusa de catre presedinte sau 

secretarul general minim cu 30 de zile de la inceperea competitiei la categoria de varsta 

respectiva.  


