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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  

AL CORPULUI DE CONTROL 

AL FEDERATIEI ROMANE DE BASEBALL SI SOFTBALL - 2010 
 

Art. 1. Corpul de Control al FRBS functioneaza in scopul urmaririi si corectarii modului de 

desfasurare al activitatilor competitionale interne sub aspect organizatoric, tehnic si disciplinar. 

 

Art. 2. Corpul de Control al FRBS este alcatuit din inspectori federali selectionati prin testare 

periodica dintre personalitatile marcante ale baseball-ului romanesc( fosti sportivi, antrenori, 

arbitri) cu o demnitate si moralitate incontestabila. 

 

Art. 3. Criteriile ce trebuie indeplinite pentru obtinerea calitatii de inspector federal sunt 

urmatoarele: 

3.1 Participarea efectiva minimum 10 ani la Campionatul National in calitate de jucator, antrenor 

sau arbitru. 

3.2 Fara condamnari penale 

3.3 Neapartenenta de club(asociatie) angrenat in Campionatele Nationale de seniori sau juniori. 

3.4 Obtinerea notei generale de minim 8.00 la examenul anual organizat de FRBS 

 

Art. 4. Examenul pentru dobindirea calitatii de inspector federal se organizeaza anual inaintea 

inceperii sezonului competitional urmator. 

4.1 Bibliografia pentru sustinerea examenului cuprinde: 

- Statutul FRBS 

- Regulamentul de organizare si functionare al FRBS 

- Regulamentul de organizare si desfasurarea a activitatii de baseball 

- Regulamentul de organizare si functionare a activitatii arbitrilor 

- Regulamentul disciplinar al FRBS 

- Regulamentul de joc 

- Regulamentul de organizare si functionare al Corpului de Control al FRBS 

4.2 Comisia, probele si metodologia examenului vor fi aprobate de Comitetu Executiv si 

communicate in timp util in Buletin Informativ 

4.3 Numirea inspectorilor federali se va face anual de catre Consiliul de Administratie inaintea 

sezonului competitional pe baza rezultatelor obtinute la examen. 

4.4 Din Corpul de Control al FRBS fac parte de drept membrii Comitetului Executiv, Secretarul 

Federal si Presedintii Comisiilor FRBS, fara barem de inspectie cu asigurarea cheltuielilor de 

deplasare, cazare si masa. 

 

Art. 5. Inspectorii federali vor fi delegati la controalele ce se vor efectua asupra activitatii 

cluburilor si asociatiilor member afiliate ale FRBS. 

 Delegarea, convocarea, evidenta si analiza rapoartelor de inspectie vor fi efectuate de 

catre Secretarul General prin Comisia Centrala de Competitii, dupa consultarea antrenorilor 

federali (pentru includerea datelor tehnice), a Presedintelui Comisiei Centrale de Competitii 

(pentru includerea datelor organizatorice), a Presedintelui Colegiului Central al Arbitrilor (pentru 

mentinerea neutralitatii indelegare) si a Presedintelui Comisiei de Disciplina. 



 

Art. 6. Pentru jocurile din Campionatul National (toate categoriile de varsta) inspectorii federali 

vor fi delegati de catre FRBS la cererea scrisa a cluburilor interesate trimisa cu minim 10 zile 

inaintea datei de disputare a jocului respective. Cheltuielile echivalente cu cele pentru un arbitru 

principal, vor fi suportate de catre cluburile solicitante. 

 La jocurile din turneele finale de juniori I, II, III ca si la turneele de baraj inpectorii 

federali vor fi desemnati de catre FRBS care va suporta si cheltuielile aferente. 

 

Art. 7. Imposibilitatea participarii( din forta majora) la inspectie de joc se va anunta in scris FRBS 

cu minim 24 ore inaintea orei de programare a jocului respective, cu motivare temeinic 

argumentata. In caz  contrar, neparticiparea va atrage automat excluderea din Corpul de Control 

al FRBS.  

7.1 Refuzarea delegarii la anuntarea acesteia de trei consecutive sau de cinci ori alternativ atrage 

de la sine nedelegarea inspectorului in cauza pina la incheierea sezonului competitional, 

indiferent care ste motivul invocat. 

 

Art. 8. Obiectivele principale de inspectie sunt: 

8.1 Organizarea regulamentara a jocului(masuri de ordine si protectie, asigurare medicala, 

calitatea terenului de joc, vestiare, echipe si arbitrii). 

8.2 Aprecierea calitatii arbitrajelor in conformitate cu regulamentul de joc si criteriile stabilite de 

FRBS si Comisia Centrala de Arbitrii 

8.3 Caseta tehnica a jocului(aprecierea comportarii jucatorilor selectionati la loturile nationale si 

niminalizati in raportul de inspectie, calitate tehnica a jocului, comportarea antrenorilor, 

jucatorilor si arbitrilor) 

 

Art. 9. Inspectia jocului se va finaliza prin transmiterea la FRBS intermen de 24 ore dupa 

terminarea jocului a raportului de inspectie, raportului suplimentar(in cazul unor abateri grave 

care trebuie explicitate)  

 

Art. 10. Obligatiile inspectorului federal inaintea jocului: 

10.1 Confirmarea delegarii la joc in timp de 24 ore de la primirea ei 

10.2 Comunicarea indisponibilitatii (din forta majora) cu minimum 24 ore inaintea jocului 

10.3 Prezentarea la terenul de joc cu minimum o oră înaintea începerii jocului. În caz de 

neprezentare, jocul se va desfăşura fără inspector, obligaţiile acestuia fiind preluate de arbitru 

principal. 

10.4 Înterzicerea accesului oricărei persoane în vestiarul arbitrilor înainte şi după terminarea 

jocului, el fiind singurul autorizat cu acces. 

 

 Art.11 Obligaţiile inspectorului federal în timpul jocului:  

11.1 Urmărirea jocului de la masa secretariatului. 

11.2 Înregistrarea prestaţiei arbitrilor şi a jucătorilor menţionaţi în raportul de înspecţie 

11.3 Colaborarea cu arbitri şi oficiali celor două echipe pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

jocului 

 

Art. 12  Responsabilitatea pe terenul de joc revine în exclusivitate arbitrilor. 

Inspectorul federal nu ia nici o decizie , ci va face numai recomandări. 

 

Art. 13  Obligaţiile inspectorului federal după joc 

13.1 Urmărirea modului de părăsire a terenului de joc şi drumul până la vestiare al arbitrilor, 

echipelor şi reprezentanţilor acestora 

13.2 Analizarea jocului separat cu arbitri şi antrenorii echipelor, consemnând poziţia acestora. 

 

Art. 14  Dispoziţii finale 

14.1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului de Control al FRBS  devine 

obligatoriu pentru toţi inspectorii federali 



14.2 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament va fi sancţionată în conformitate cu 

Regulamentul Disciplinar al FRBS 

14.3 Orice situaţie neprevăzută în acest regulament va fi soluţionată de Comitetul Executiv, care 

va analiza periodic activitatea inspectorilor federali 

14.4 Prezentul regulament a fost aprobat de Comitetul Executiv în şedinţa din 09.11.2002 şi 

intră în vigoare începând cu 01.01.2003.  
      


