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REGULAMENTUL COMISIEI DE DISCIPLINA  AL FEDERATIEI ROMANE  

 

DE  BASEBALL SI SOFTBALL – 2010 

  

 

 

 Art.1 Întregul regulament are la bază Statutul Federaţiei Române de Baseball şi Softball şi 

respectă regulamentul de joc al Federaţiei Internaţionale de Baseball. 

 Art.2 Comisia de Disciplină are competenţa numai în analizarea abaterilor săvârşite de jucători, 

antrenori şi organizatori. Colegiul central al arbitrilor analizează abaterile săvârşite de arbitrii în timpul şi 

în afara competiţiilor. 

 Art.3 Comisia de Disciplină analizeză abaterile disciplinare care nu au fost sancţionate de oficialii 

partidelor desfăşurate în cadrul competiţiilor de pe teritoriul Romaniei.  

 Art.4 Orice competiţie desfăşurată sub jurisdicţia FRBS va trebui să aibe un Juriu de Apel alcătuit 

din 3 persoane . Acestea trebuie să fie neutre , fără apartenenţă de club şi buni cunoscători ai statutului şi 

regulamentelor FRBS. 

 Art.5 Juriul de Apel va fi prezentat conducătorilor echipelor participante în cadrul sedinţei 

tehnice , componenţa ei fiind stabilită de Comisia de Competiţii a FRBS, şi nominalizat în Dosarul 

Competiţiei , dar va acţiona şi ca organism de informare al Comisiei Centrale de Disciplină, informând 

scris asupra actelor de indisciplină constante şi necuprinse în regulament. 

 Art. 6 Juriul de Apel analizează situaţiile ivite în competiţie şi ia măsuri operative pentru 

continuarea competiţiei sau a măsurilor disciplinare ce se impun. 

 Art.7  Cazurile de abateri de la disciplina competiţiilor , vor fi prezentate de juriul de Apel în 

termen de 48 de ore de la încheierea întrecerilor către Comisia de Disciplină pentru a fi validate sau 

pentru a lua măsurile care se impun conform prezentului regulament . 

Art.8  Comisia de Disciplină este formată din 3 membrii propuşi şi validaţi de către Comitetul 

Executiv al FRBS. În funcţie de activitate , Comitetul Executiv are dreptul să modifice Comisia de 

Disciplină, la modificarea comisiei votul trebuie să reprezinte 2/3 din componenţa Comitetului Executiv. 

Art.9 Comisia de Disciplină este un organ al Comitetului Executiv şi este subordonat acestuia. 

Art.10 În cazuri excepţionale pe baza unor noi probe deciziile Comisiei de Disciplină pot fi 

revizuite de Comitetul Executiv, dar la analizarea actului Comisia de Disciplină trebuie ca aceasta să aibe 

un reprezentant în respectiva şedinţă a Comitetul Executiv. 

Art.11 Sancţiunile în activitatea de baseball şi softball se aplică jucătorilor , antrenorilor, 

conducătorilor de cluburi şi echipelor afiliate la federaţie. 

Art.12 Sancţiunile sunt disciplinare şi pot să fie cumulate cu amenzi stabilite de prezentul 

regulament. 

Art.13 Sancţiunile disciplinare pentru jucători, antrenori şi conducători de echipe sunt:  

a) Atenţionare  

b) Avertisment  

c) Mustrare  

d) Suspendare pentru un număr de jocuri oficiale 

e) Suspendare pe o perioadă de timp  

f) Radiere din activitatea de baseball şi softball  

 

Art. 14 Sancţiunile pentru cluburi sau echipe de diferite categorii sunt: 

a) Atenţionare  
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b) Avertisment 

c) Mustrare  

d) pierderea jocului  

e) Eliminare din competiţie  

f) Suspendarea terenului de joc pe un număr de meciuri sau pe o perioadă de timp 

g) Suspendarea echipei pe o perioadă de timp  

h) Radierea secţiei din activitatea de baseball şi softball  

 

Art. 15 Comisia de Disciplină poate aplica cumulative şi amenzi la sancţiunile de mai sus . 

Aceste amenzi sunt cuprinse între 50 lei şi 5000lei. 

Art.16  Sancţiunile Juriului de Apel, a Comisiei de Disciplină şi a Comitetului Executiv sunt 

obligatoriu de comunicat în scris celor în cauză, ei trebuind să ia la cunoştiinţă înainte de începerea 

aplicării lor. 

Art.17  În funcţie de situaţie organele din articolul 16 pot reduce  sau suspenda executarea unor 

sancţiuni sau amenzi. 

Art.18  Înainte de luarea unor decizii de sancţionare, vor fi audiaţi persoanele în cauză sau acestea 

vor prezenta în scris  punctul lor de vedere faţă de cele analizate. 

Art.19  Dacă perioada de sancţionare nu se încheie pănă la încheierea campionatului, ea va fi 

trecută pe seama campionatului imediat următor. 

Art.20  Plata sancţiunilor pecuniare se va face direct la caseria FRBS sau prin mandate poştale. 

Cei sancţionaţi au obligaţia de a comunica la FRBS numărul documentului de plată a amenzii. 

Neachitarea amenzii în termenul stabilit va prelungi starea de suspendare, iar participarea la joc a 

sportivilor aflaţi în această situaţie va atrage după sine pierderea jocului cu 9-0 de către echipa care –l 

introduce în teren. 

Art. 21 Sancţiunile prevăzute mai sus cu excepţia excluderii şi radierii se aplică atât organelor 

teritoriale cât şi de cele ale FRBS. Radierea , excluderea şi retrogadarea sunt de competenţa Comitetului 

Executiv. 

Art. 22  Sancţiunile împotriva propriilor sportivi de către asociaţii, cluburi sportive trebuiesc 

comunicate sportivilor şi la FRBS în termen de 5 zile. 

Art. 23  Sportivii sancţionaţi de cluburi pot ataca aceste sancţiuni la organul FRBS în termen de 5 

zile de la primirea comunicării de sancţionare. 

Art. 24  Cluburile sportive pot sancţiona pe sportivi conform modalităţilor de sancţionare 

prevăzute în prezentul regulament şi cu suspendare de la 1 lună la 2 luni şi excludere. Sancţiunile mai 

mari de 1 an de zile trebuiesc ratificate de FRBS. 

Art.25  Comitetul Executiv în caz de necesitate sau la propunerea Comisiei de Disciplină poate 

modifica prezentul regulament.    


