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Art. 1.  Colegiul Central al Arbitrilor este constituit din toti arbitrii care au participat si absolvit cursurile de 

specialitate organizate de F.R.B.S. 

 Are ca sarcina fundamentala asigurarea desfasurarii optime a jocului de baseball organizat in Romania 

in conformitate cu Regulamentul jocului de baseball elaborat de C.E.B.. 

 Se intruneste anual iar membrii acestuia se perfectioneaza prin studierea lucrarilor de specialitate, 

participa la cursuri, sesiuni si examene organizate de FRBS prin Comisia Centrala de Arbitri. 

 

Art. 2. Comisia Centrala de Arbitri este organul de specialitate al FRBS, este constituita din cei mai 

reprezentativi arbitri retrasi din activitate si specialisti din Baseball si are ca sarcina organizarea, indrumarea si 

controlul intregii activitati de arbitraj din domeniul baseball-ului. Comisia Centrala de Arbitri face parte din 

Departamentul de Organizare al FRBS si se subordoneaza direct Secretarului Federal. 

 

Art. 3. Presedintele Comisiei de Arbitri este aprobat  la propunerea Secretarului General al FRBS, de catre 

Comitetul Executiv. 

 

Art. 4. Membrii Comisiei Centrale de Arbitri sunt numiti de catre Secretarul General al FRBS la propunerea 

Secretarului Federal si a Presedintelui Comisiei Centrale de Arbitri. 

 

Art. 5. Comisia Centrala de Arbitri este compusa din 3 membrii si cuprinde o grupa operativa de 6 membri. 

 

Art. 6. Grupa operativa a Comisiei Centrale de Arbitri functioneaza in cadrul FRBS si se intruneste o data pe 

saptamina in perioada competitionala iar in rest de cite ori este necesar pentru indeplinirea in bune conditiuni a 

atributiilor sale. 

 Intre doua sedinte ale Comisiei Centrale de Arbitri, grupa operativa este cea care ia toate hotaririle si 

masurile pentru buna desfasurare a activitatii arbitrilor pe care le adduce la cunostinta Comisiei Centrale de 

Arbitri si a Secretarului Federal. 

 

Art. 7. Responsabilitatile fiecarui membru vor fi stabilite de catre Presedintele Comisiei de Arbitri si aprobate 

de Secretarul Federal.  

 

ATRIBUTIILE COMISIEI CENTRALE DE ARBITRI. 

 

Art. 8. Organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor de baseball din Romania. 

 8.1. Contribuie in mod permanent la ridicarea nivelului teoretic si practice al arbitrilor printr-o 

indrumare temeinica si competenta. 

 8.2. Asigura elaborarea normelor de organizare si functionare a acursurilor de arbitri, a programei 

analitice, a planurilor tematice si a altor materiale didactice necesare. 
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 8.3. Asigura intocmirea programelor de pregatire a arbitrilor precum si normelor de testare a arbitrilor 

(fizica, teoretica, medicala, psihologica).  

 8.4. Asigura intocmirea de norme de clasificare si promovare a arbitrilor in vederea stabilirii loturilor 

valorice ale acestora. 

 8.5. Organizeaza cursuri de instruiri si consfatuiri in vederea generalizarii experientei positive si pentru 

prevenirea neajunsurilor in acticvitatea de arbitraj. 

 8.6. Asigura organizarea si desfasurarea examenelor anuale, precum si al testelor periodice pentru 

cunosterea nivelului de pregatire al arbitrilor. 

 8.7. Urmareste aplicarea in practica a regulilor de joc si elaboreaza instructiuni privind interpretarea 

acestor reguli. 

 8.8. Asigura traducerea oficiala a regulilor de joc a normelor si circularelor elaborate de C.E.B., si le 

difuzeaza comisiilor de arbitri. 

 8.9. Asigura instruirea unitara in probleme de regulament de joc a tuturor factorilor ce concura la 

organizarea si desfasurarea activitatilor baseball-istice. 

 8.10. Aproba infiintarea de scoli de arbitri de baseball pe langa Asociatiile judetene de baseball si a 

Municipiului Bucuresti. In acest sens, va emite instructiuni de organizare si funtionare a acestora. 

 8.11. Aproba promovarea arbitrilor de baseball de la o catgorie la alta (III, II si I). 

 8.12. Ratifica propunerile Comisiilor judetene de arbitri privind calificarea si promovarea arbitrilor la 

categoria a V-a si a IV-a.  

 8.13. Inainteaza spre aprobare Comitetului Executiv al FRBS lista de arbitri republicani propusi spre a 

fi propusi pe listele arbitrilor internationali.  

 8.14. Asigura prin Comisiile judetene de arbitri delegarea de secretar cronometror la competiile oficiale 

de nivel divizional, la njocurile oficiale internationale , precum si la alte jocuri. 

 8.15. Propune arbitri romani care sa se deplaseze peste hotare pentru conducerea de jocuri de baseball 

amicale. 

 8.16. Intocmeste si tine la zi urmatoarele documente oficiale de evidenta: 

- caiet cu procesele verbale de desfasurare a sedintelor; 

- caiet cu evidenta arbitrilor de baseball din intrega tara; 

- caiet cu evidenta delegarilor arbitrilor si notarea acestora la jocurile organizate de FRBS. 

- caiet cu evidenta delegarilor la jocurile internationale si notarea acestora. 

8.17. Judeca in prima instanta abaterile de la regulamentul de joc, ale arbitrilor la jocurile arbitrate. 

Propunerile acesteia de sanctionare a arbitrilor fiind trimise spre ratificare Comisiei de Disciplina a FRBS; tine 

evidenta acestora. 

8.18. Pentru rezolvarea operativa a sarcinilor sale, Comisia Centrala de Arbitri, isi infiinteaza 

urmatoarele resoturi de activitate: 

a) Delegari arbitri; 

b) Secretariat evidenta; 

c) Tehnico-metodic si invatamant; 

d) Observatori; 

e) Economic; 

f) Audio-video; 

g) Interntionali. 

8.19. Cu aprobarea Comitetului Executiv al FRBS, ia orice masuri care nu sant prevazute in prezentul 

regulament pentru asigurarea bunului mers al activitatii. 

 

ARBITRUL DE BASEBALL 

 

Art.10  Activitatea arbitrilor de baseball are ca scop sa asigure desfasurarea jocurilor de baseball organizate de 

organele competente, in conformitate cu “Regulile de joc” stabilite de Federatia Internationala de Baseball, si 

in concordanta cu Regulamentul de Organizare al FRBS. 

 

Art. 11. Arbitrul de baseball este o persoana oficiala care are aptitudinile si calificarea necasara pentru a 

conduce un joc de baseball. El are obligatia de a respecta prevederile regulamentelor mentionate la articolul 

anterior si de a veghea  la respectarea acestora de catre toti factorii implicati in desfasurarea jocului de baseball 

la care este delegat. 
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Art. 12 Poate deveni arbitru de baseball orice cetatean al Romaniei, precum si cetateni straini care desfasoara o 

activitate legala pe teritoriul tarii noastre, care au absolvit un curs de arbitri de baseball, prezinta garantii 

morale, are o conduita exemplara in societate si nu au suferit o condamnare privata de libertate pentru fapte 

intentionate antisociale, indifferent daca pedeapsa a fost executata sau nu. 

 

Art. 13 Pentru obtinerea calitatii de arbitru republican trebuie sa mai fie indeplinite urmatorele conditii: 

- Varsta minima 18 ani si maxima 35; 

-     Candidatii sa fie cel putin absolventi de liceu; 

- Candidatii trebuie sa faca dovada ca au practicat jocul de baseball; 

- Candidatii sa fie apti din punct de vedere medical (carnet de sanatate). 

 

Art. 14. Arbitrii apartinanad altor federatii internationale afiliate C.E.B. si stabiliti temporar pe teritoriul 

Romaniei au dreptul de a conduce jocuri in tara noastra cu recomandarea Federatie Nationale de provenienta si 

aprobarea Comitetului Director al FRBS. 

 

Art. 15. Cursurile de arbitri se vor organiza de catre Comisiile judetene de arbitri cu aprobarea Comisiei 

Centrale de Arbitri. In acest sens se va prezenta documentatia necesara (lista participantilor, nume, prenume, 

profesie, varsta, lectori, tematica, etc.) 

 

Art. 16. Pentru a putea urma cursurile de arbitri de baseball, candidatii trebuie sa se adreseze in scris Comisiei 

Organizatoare. Comisia va verifica pe baza de acte, indeplinirea conditiilor prevazute la art. 12 si 13, pentru 

fiecare candidat. Candidatii admisi despre care se va dovedi ulterior ca la inscriere nu au indeplinit conditiile 

cerute de cele doua articole mentionate vor fi radiati.  

 

Art. 17. Candidatii care in timpul cursului lipsesc la mai mult de 1/3 din sedintele respective vor fi exclusi fara 

nici o alta dispozitie. 

 

Art. 18. In cadrul cursurilor de arbitri vor fi predate urmatoarele materiale:  

- Regulamentul jocului de baseball; 

- Statutul si regulamentul de organizare si functionare al FRBS. 

- Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Centrale de Arbitri. 

- Notiuni de tehnica si tactica al jocului de baseball. 

- Notiuni de prim-ajutor. 

 

Art. 19. Comisia de examinare pentru absolvirea cursului  de arbitri se compune din: 

- responsabilul resortului invatamant sau un alt membru desemnat al Comisiei Centrale de Arbitri; 

- lectorii cursului recunoscuti de Comisia Centrala de Arbitri.  

Comisia va fi valabil intrunita cu un numar de cel putin trei membri cu prezenta obligatorie a primului 

mentionat mai sus. 

Cheltuielile pentru transportul Comisiei de examinare vor fi suportate de Comisia Judeteana de arbitri 

organizatoare. 

Art. 20. Examenul va contine trei probe; teoretica, fizica si practica. Proba fizica va consta dintr-o alergare de 

semifond cu un barem de timp. Proba poate contine si unele deplasari specifice jocului de baseball. Proba 

practica va consta din conducerea a doua jocuri de baseball, observarea fiind facuta de cel putin doi membri ai 

Comisiei de examinare care vor intocmi  rapoarte separate. 

 In cazul in care un candidat este declarat neadmis la proba fizica sau cea practica, acesta va fi 

reexaminat. Daca si a doua oara va fi declarat neadmis, atunci va fi considerat respins la examen. 

 

Art. 21. Rezultatul final al examenului va fi consemnat intr-un proces verbal semnat de toti membrii Comisiei 

de examinare. 

 Procesul verbal insotit de un tabel nominal cu datele personale ale fiecarui candidat admis (nume, 

prenume, data si locul nasterii, profesia, locul de munca, adresa, telefoanele utile si trei fotografii color) se vor 

inainta Comisiei Centrale de Arbitri pentru ratificarea si intocmirea carnetului de arbitru. 
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 La absolvirea cursului, candidatii declarati admisi vor primi “ecuson de arbitru”. In acest sens se vor 

anexa cate o fotografie color tip, bulletin si dovada platii taxelor regulamentare pentru fiecare candidat admis.  

 

Art. 22. Hotararile Comisiei de examinare nu pot fi atacate.  

 

Art. 23. Carnetele de arbitri vor trebui vizate anual pana la 1 februarie de catre:  

- Comisia judeteana de arbitri pentru arbitrul candidat; 

- Comisia Centrala de Arbitri a FRBS pentru arbitrul republican. 

 

Art. 24. La prezentarea carnetelor pentru viza anuala acestea vor avea obligatoriu viza medicala.  

 

CLASIFICAREA ARBITRILOR 

 

Art. 25. Arbitrii de baseball sunt clasificati in urmatoarele categorii: 

- categoria a V-a; 

- categoria a IV-a; 

- categoria a III-a; 

- categoria a II-a; 

- categoria  I 

 

Art. 26. Toti absolventii ai unui curs de arbitri sunt incadrati in categoria a V-a.  

 

Art. 27. Pentru a promova de la categoria a V-a la categoria a IV-a arbitrul trebuie sa aiba o activitate continua 

de minim un an ca arbitru de categoria a V-a apreciata cu calificative bune.  

 Decizia de clasificare se intocmeste de catre Comisia judeteana de arbitri si se ratifica de catre Comisia 

Centrala de Arbitri a FRBS.  

 

Art. 28. Pentru a promova de la categoria a IV-a la categoria a III-a, arbitrul trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: sa aiba 25 de jocuri oficiale conduse ca arbitru principal (delegari ale Comisiei Centrale 

de Arbitri) in competitiile organizate de FRBS.  

 La obtinerea categoriei a III-a  arbitrii vor primi contra cost ecuson de arbitru cu o  stea.  

 

Art. 29. Pentru a promova de la categoria a III-a la categoria a II-a, arbitrul trebuie sa fi condus minim 25 de 

jocuri de Liga Nationala organizate de FRBS  pana la indeplinirea varstei de 40 de ani. Arbitrii care, pana la 

varsta de 40 de ani, nu au obtinut categoria a doua isi inceteaza activitatea ca arbitrii de teren, putand activa 

in cadrul comisiilor de arbitri judetene ca secretari, arbitrii inregistratori, lectori, etc.  

 La obtinerea categoriei a II-a arbitrii vor primi contra cost, ecuson de arbitru cu doua stele.  

 Decizia de promovare se va intocmi de catre Comisia judeteana de arbitri si se va ratifica de Comisia 

Centrala de Arbitri.  

 

Art. 30. Pentru a promova de la categoria a II-a la categoria  I, arbitrul trebuie sa fi condus minim 50 de jocuri 

de Liga Nationala organizate de FRBS.   

 La obtinerea categoriei I arbitri vor primi, contra cost,  ecuson de arbitru cu trei stele. 

Decizia de promovare se va intocmi de catre Comisia judeteana de arbitri si se va ratifica de Comisia 

Centrala de Arbitri. 

 

Art. 31. Pentru mentinerea categoriei de clasificare obtinuta arbitrul trebuie sa indeplineasca anual urmatoarele 

conditii: 

- sa participe la sedintele organizate de Comisia judeteana de arbitri de care apartine; 

- sa participe la seminariile si consfatuirile organizate de Comisia de arbitri; 

- sa conduca annual un numar minim de jocuri pe plan local, numar stabilit de Comisia judeteana de 

arbitri. 

- sa presteze arbitraje de calitate la jocurile la care a fost delegat. 
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Art. 32. Arbitrii care isi inceteaza activitatea la cerere, pot fi reprimiti la aceasi categorie, tot la cerere, dupa ce 

in prealabil au promovat un examen teoretic, fizic si practic. Reprimirea trebuie ratificata de Comisia Centrala 

de Arbitri.  

 

Art. 33. In cazul in care, din anumite considerente, un arbitru nu poate activa o perioada de un an sau mai mare, 

acesta este obligat sa anunte in scris Comisia judeteana de arbitri de care apartine asupra motivelor ce il 

determina. Comisia judeteana de arbitri va informa Comisia Centrala de Arbitri care va decide. 

 

Art. 34. Promovarea categoriei de clasificare se va inscrie de catre Asociatia judeteana de baseball in carnetul 

de arbitru si in evidenta comisiei de arbitri respective, pe baza comunicarii oficiale de la Comisia Centrala de 

Arbitri a FRBS. 

 

EXCLUDEREA SI RADIEREA ARBITRILOR 

 

Art. 35. Arbitrii care au implinit varsta de 55 de ani pana la 31 decembrie  sau au devenit inapti medical, nu 

mai pot activa ca arbitrii principali, dar pot fi folositi in continuare ca arbitri ajutatori, lectori, membri in 

Consiliile judetene de arbitri, in Comisia Centrala de Arbitri a FRBS sau in alte activitati. 

 

Art. 36. Lipsa nemotivata din activitate pe o perioada de 2 ani, atrage dupa sine radierea din corpul arbitrilor de 

baseball.  

 Calitatea de arbitru, in acest caz, poate fi reedobandita numai in baza unui nou curs si a promovarii 

examenului reespectiv de la prima categorie de clasificare inferioara celei de la care a fost radiat. 

 

Art. 37. Radierea unui arbitru se poate face de catre Comisia Centrala de Arbitri si va intra in vigoare dupa 

comunicarea oficiala a acesteia. 

 In acest scop, Comisiile judetene de arbitri vor face propuneri bine documentate si justificate.  

 Validarea de radiere se va aduce la cunostinta in acelasi timp Comisiei judetene de arbitri si arbitrului 

in cauza.  

Arbitul in cauza are dreptul sa conteste propunerea in termen de 14 zile de la data primirii comunicarii.  

In cazul in care Comisia Centrala de Arbitri nu primeste contestatia de la arbitri in cauza in termen de 

14 zile de la data comunicarii va ratifica radierea si o va comunica oficial celor interesati. 

 

Art. 38. Arbitrii principali sau secretarii - cronometrori care se fac vinovati de abateri grave, incompatibile cu 

morala si etica sportive, vor fi exclusi din corpul arbitrilor fara drept de a reveni. Acestia nu mai au nici un 

drept de a activa in structura FRBS.  

 

LOTURILE NATIONALE DE ARBITRI  

PE NIVEL DE CATEGORII SI VALOARE 

 

Art. 39. Lotul national de arbitrii se  va alcatui din Comisia Centrala de Arbitri a FRBS din propunerile de 

cupluri ce vor fi inaintate de comisiile judetene de arbitri in fiecare an pana la data de 15 iulie.  

 

Art. 40. Comisia Centrala de Arbitri intocmeste anual, pana la 1 august, lotul national de arbitri, care va avea 

dreptul de a conduce jocuri oficiale in competiile nationale organizate de FRBS in anul competitional urmator. 

 Decizia Comisiei Centrale de Arbitri in alcatuirea loturilor de arbitri nu poate fi contestat. Acestea vor 

fi aprobate de Comitetul Director si validate de Consiliul de Administratie. 

 

Art. 41. Pentru a putea fi propus in lotul national de arbitrii, un arbitru de baseball trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: 

- sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 50 de ani; 

- sa posede minim categoria a IV-a de clasificare; 

- sa aiba aprecieri bune in jocurile arbitrate pe plan local; 

- sa fi sprijinit activitatea de baseball pe plan local; 

- sa nu fi suferit vreo condamnarea privatoare de libertate. 
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Pentru arbitrii propusi pentru prima data sa faca parte din lotul national, varsta maxima se limiteaza la 

35 de ani. Propunerile vor fi insotite de activitatea lor in anul precedent (minim 10 obseervari ale Comisiei 

judetene de arbitri dintre care doua ale responsabilului zonal al Comisiei Centrale de Arbitri ai FRBS). 

 

Art. 42. Arbitrii propusi pentru prima data sa faca parte din lotul national si acceptati in urma examenului 

susutinut vor fi inclusi in lotul de arbitri “candidati”. 

 Perioada de candidadtura a arbitrilor se limiteaza pana la obtinerea categoriei a III-a de clasificare. 

 

Art. 43. Locul in lotul national de arbitri se obtine in urma unui examen organizat de Comisia Centrala de 

Arbitri a FRBS. Baremurile de indeplinit si modul de desfasurare a examenului vor fi aprobate de Secreatrul 

General al FRBS si communicate cu minim 30 de zile inainte prin bulletin informativ al Comisiei Centrale de 

Arbitri ai FRBS.  

 

Art. 44. Pentru fiecare arbitru propus a face parte din lotul national, comisiile judetene de arbitri vor trebui sa 

comunice in scris Comisiei Centrale de Arbitri pana la data de 1 mai, urmatoarele date: 

- nume si prenume; 

- data nasterii; 

- numar carnet de arbitru; 

- categoria de clasificare; 

- profesia si locul de munca; 

- numar de telefon acasa, loc de munca. 

 

Art. 45. Anul competitional este considerat ca are doua sezoane: 

- 1 ianuarie – 30 iunie 

- 1 iulie – 31 decembrie 

 

Art. 46. Arbitri care nu au fost inclusi in loturile nationale, nu vor avea dreptul de a conduce jocuri in 

competitiile organizate de FRBS in anul competitor urmator.  

 

INCETAREA ACTIVITATII ARBITRILOR  

 

Art. 47. Calitatea de arbitru in lotul national inceteaza in urmatoarele conditii: 

- implinirea varstei de 65 de ani pana la 1 august; 

- suspendarea disciplinara pe o perioada mai mare de sase luni; 

- nepromovarea examenului annual. 

 

Art. 48. Arbitri care au facut parte din lotul national si din diferite motive au incetat sa faca parte din acel lot, 

vor putea fi propusi din nou in situatia in care indeplinesc conditiile prevazute din art. 41 din prezentul 

regulament. 

 

Art. 49. In cazul arbitrilor care au facut parte din lotul national si din diferite considerente au incetat sa mai faca 

parte din acest lot, dreptul de a fi propusi din nou pentru promovarea in conditiile art. 41, se reglementeaza 

astfel:  

- arbitri care-si inceteaza activitatea din motive medicale sau profesionale pot fi propusi pentru lotul 

national dupa eliminarea cauzelor care au determinat incetarea activitatii in acest lot. Ei au dreptul 

la maxim doua exemane in doi ani consecutive; 

- arbitri care-si inceteaza activitatea in lotul national ca urmare a unor sanctiuni disciplinare, a 

nepromovarii examenului anual, a incetarii nejustificate a activitatii, au dreptul de a fi propusi 

pentru a reveni in acest lot la trecerea unui an competitional de la data incetarii activitatii.Ei au 

dreptul la maxim doua examene in doi ani consecutive.   

 

ARBITRI INTERNATIONALI DE BASEBALL 
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Art. 50. Titlul de arbitru international sau de candidat arbitru international se acorda de catre Federatia 

Europeana de Baseball si Softball pe baza propunerilor facute de FRBS in limitele unui numar de locuri stabilit 

de C.E.B.  

 

Art.51. Arbitri candidati pot fi propusi numai arbitri in virsta de maxim 35 de ani care fac parte din lotul 

national si care indeplinesc una din urmatoarele conditii: 

- au promovat in anul conpetitional current un curs de arbitrii 

- fac parte din lotul de arbitri internationali la intocmirea listei 

- au figurat pe lista de arbitri internationali in anul precedent. 

 

Art. 52. Arbitri internationali si arbitri candidati sunt aprobati anual de Consiliul de Administratie al FRBS la 

propunerea Secretarului General al FRBS. 

 

Art. 53. Arbitri internationali admisi isi pierd aceasta calitate in cazul in care, indifirent de considerent 

(profesionale, medicale si disciplinare) nu sunt propusi de FRBS 2 ani consecutive pentru aceasta lista. 

 

Art. 54. Arbitri ce vor fi propusi pentru lista de candidati internationali vor fi selectati din fondul arbitrilor 

tineri de maxim 35 ani. 

 

Art. 55. Examenul anual pentru arbitrii internationali este organizat de Comisia Centrala de Arbitri a FRBS si 

va cuprinde: 

- proba teoretica cu Regulamentul de joc 

- teste fizice 

- teste medicale 

- teste pentru verificarea cunostintelor de limbi straine(germana, engleza, franceza) 

Testele medicale sunt obligatorii. 

Pe linga examenul anual , la alcatuirea lotului de arbitri international se mai iau in vedere urmatoarele: 

- sa fie component al lotului national de arbitri 

- valoarea prestatiilor avute pe plan national la jocurile arbitrate pe parcursul anului competitional sa 

fie buna si foarte buna in aprecierea Comisiei Centrale de Arbitrii. 

 

Art. 56. Arbitrii internationali pot arbitra cu ecusoane C.E.B. in competitiile nationale. 

 

Art. 57. Pentru a promova in lotul de arbitrii internationali un arbitru candidat trebuie sa promoveze un curs 

regional organizat de C.E.B.. 

 Arbitri candidati care au absolvit cursul organizat de C.E.B., nu mai pot fi propusi in anul urmator ca 

arbitri candidati. 

 

DREPTURILE SI INDRATORIRILE ARBITRILOR 

 

Art. 58. Arbitri au urmatoarele drepturi: 

- sa fie delegat sa conduca jocul de baseball  

- sa promoveze in toate categoriile de clasificare conforme prezentului Regulament 

- sa primeasca baremul legal de arbitraj 

- sa participe la sedintele organizate ale arbitrilor 

- sa ridice probleme si sa isi spuna parerea numai in cadrul sedintelor organizate in legatura cu 

activitatea de arbitraj 

- sa aiba acces gratuit la jocurile de baseball la care le da dreptul carnetul de arbitru 

- sa foloseasca bazele sportive, stabilite de asociatiile teritoriale, pentru pregatirea fizica 

- sa fie stimulati pentru activitatile deosebite 

 

Art. 59. Arbitri au urmatoarele indatoriri: 

- sa cunoasca si sa aplice intocmai regulile jocului de baseball, deciziile C.E.B., regulamentul de 

organizare a activitatilor din baseball, instructiunile FRBS si ale Comisiei de Disciplina, cu privire 

la interpretarea acestora 
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- sa dea dovada de cinste, corectitudine si impartialitate in conducerea jocurilor de baseball 

- sa participe cu regularitate la antrenamente, sedinte si la celelalte activitatii organizate de comisiile 

de arbitri de care apartin 

- sa-si plateasca taxa de viza anuala pina la 1 februarie 

- sa respinga orice incercare de influentare sau de coruntie si sa sesizeze organelle conducatoare ale 

activitatii de baseball in legatura cu aceste fapte 

- sa poarte in mod obligatoriu, la jocurile pe care le arbitreaza, echipamentul stability de Comisia 

Centrala de Arbitri a FRBS 

- sa-si anunte in scris disponibilitatea cu cel putin 7 zile inainte de data respective 

- sa completeze Raportul de Joc in mod correct si detaliat, cu claritate, semnalind orice eveniment in 

legatura cu desfasurarea jocului si sa inainteze intermen de 24 ore de la terminarea jocului la 

Comisia de Competitii a FRBS 

- sa fie un exemplu de conduita pentru sportive, antrenori, oficiali si spectatori, evitind orice discutii 

sau gesturi jignitoare la adresa lor 

- sa respecte cu strictete Regulamentul Disciplinar si sa nu jigneasca (insulte) colegii, arbitri, 

observatorii sau organele federale 

- sa efectueze vizita medicala de minim doua ori pe an la Dispensarul Teritorial al Sportivilor 

- sa nu comentele defavorabil arbitrajele colegilor atunci cind asista la jocul de baseball 

- sa nu faca declaratii in mass-media prin care:  

- a) sa-si exprime parerea sau sa comenteze desfasurarea jocurolor de baseball 

b) sa faca comentarii sau aprecieri asupra FRBS  

c) sa contribuie activ la apararea prestigiului si autoritatii arbitrilor de baseball si a forurilor 

conducatoare ale activitatii de baseball 

  

DELEGAREA ARBITRILOR 

 

Art. 60. Comisia Centrala de Arbitri a FRBS direct sau prin Comisiile proprii de delegari, deleaga arbitri la 

jocuri pe baza programului primit de la organele competente tinind cont de atributiile stabilite de prezentul 

Regulament. 

 

Art. 61. Lotul national de arbitri este format din: 

- arbitri de elita 

- arbitri divizionari 

- arbitri candidati 

 

Lotul de elita este format din 25 de cupluri in ordine valorica propuse de Comisia Centrala de arbitri, 

aprobat de Comitetul Director si validat de Biroul Executiv. Din acest lot de 25 de cupluri, 6 cupluri de 

arbitrii vor fi sub 30 ani, si doua cupluri de arbitri feminine 

 

Art. 62. Delegarea arbitrilor de catre Comisiile abilitate va fi facuta functie de lotul valoric din care fac parte 

arbitrii si de gradul de dificultate al jocului. 

 Cu minim 10 zile inainte propunerile de delegari vor fi aprobate de Secretarul General al FRBS 

 

Art. 63. Arbitri care nu au avizul medical sau nu si-au achitat taxa de viza anuala pina la data de 1 februarie nu 

vor putea fi delegati la nici un fel de competitii. 

 

Art. 64. Delegarea arbitrilor de baseball la jocurile publice amicale se face de catre Comisia Centrala de 

Arbitrii. 

 

Art. 65. Arbitri de baseball au dreptul de a conduce jocuri oficiale sau amicale numai daca sunt delegati oficial 

de organul competent. In cazul nerespectarii prezentului articol, arbitri sunt pasibili de sanctionare conform 

Regulamentului Disciplinar al FRBS. 

 

Art. 66. Arbitri nu pot schimba intre ei delegarile fara acordul celor care i-au delegat  
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Art. 67. Nici un arbitru nu va fi delegat sa conduca jocurile echipei sau a clubului sportive din care face parte. 

In acest sens fiecare arbitru va anunta in scris daca este implicat in activitatea unei asociatii sau a unui club 

sportive. In cazul in care un arbitru renunta a mai fi membru al asociatiei, club, el nu va avea dreptul de 

aconduce jocuri oficiale ale acestuia timp de 2 ani de la data anuntarii in scris asupra modificarilor survenite. 

Acelasi lucru este valabil si in cazul gradelor de rudenie 1,2 intre arbitri, conducatorii de cluburi si manageri. 

 

Art. 68. Nici un arbitru nu isi poate exprima preferinta asupra unui joc sau teren. De asemenea, nu poate 

solicita categoria competitionala la care sa fie delegat. 

 

Art. 69. Arbitri sint obligati sa faca deplasarea astfel sa soseasca in tipm util in localitatea in care are loc jocul 

la care este delegat. Ei vor lua toate masurile necesare pentru a fi prezenti la teren cu minim o ora inainte de ora 

oficiala de inceperea jocului. 

 

Art. 70. In timpul deplasarii la jocurile la care sunt delegati, precum si in localitatile in care acestea se 

desfasoara, arbitrii au datoria sa aiba o comportare demna, civilizata, sa respecte regulile de convietuire 

cetateneasca si regulile calitatii pe care o au. 

 

Art. 71. Jocurile publice, oficiale si amicale de baseball, vor fi conduse de arbitrii calificati recunoscuti de 

FRBS si delegati de organele competente. 

 FRBS are dreptul ca la anumite competitii sau jocuri sa stabileasca alte solutii, functie 

importanta/necesitati cu privire la asigurarea delegarii arbitrilor sau arbitrii inregistratori. 

 

Art. 72. Echipele nu pot cere ca anumiti arbitri sa fie delegati la jocurile lor si nici nu au dreptul sa recuze 

arbitri delegati.   
 

Art. 73. Delegarea arbitrilor principali din campionatele nationale va fi comunicata acestora in principiu cu cel 

putin 2 zile inaintea datei de disputare a jocului. 

 Delegarile la jocuri se disputa in sistem turneu si in unele cazuri de forta majora fac exceptii de la 

aceasta regula. 

 Delegarea arbitrilor la jocurile din campionatele locale precum si la jocurile amicale va fi comunicata 

acestora in principiu cu 2 zile inainte de desfasurarea jocului. 

 

Art. 74. Nici un arbitru de baseball din evidenta FRBS nu are dreptul de a conduce jocul de baseball in alte tari 

fara aprobarea scrisa a Comisiei Centrale de Arbitri a FRBS. Nerespectarea acestei prevederi duce la 

sanctionarea conform Regulamentului Disciplinar. 

 

Art. 75. In cazul neprezemtarii unuia sau a mai multor arbitrii delegati la un joc oficial  se va proceda astfel: 

- in cazul neprezentarii unui arbitru delegat, jocul se va desfasura obligatoriu sub conducerea unui 

arbitru numit de catre Comisia Centrala a Arbitrilor Echipa acre va refuza disputarea jocului va 

pierde cu 9-0 jocul, si nu va puncta. 

- in cazul neprezentarii intregii delegatii de arbitri se va apela( prin acord scris a celor doi 

reprezentanti ai echipelor)  in ordine la arbitri de rezerva, oficiali, antrenori de baseball, sportive 

divizionari aflati la locul de desfasurare a jocului. 

- in cazul in care una din echipe nu este de acord, se va anunta imediat telefonic FRBS. Jocul se va 

disputa a doua zi cu arbitri delegati de FRBS 

 

Art. 76. Cind este posibil si mai ales la turnee se recomanda alegerea unei echipe de arbitri de rezerva la fiecare 

joc. In cazul in care unul din arbitri delegati initial devine indisponibil pe parcursul jocului, unul din arbitri de 

rezerva va prelua conducerea acestuia in continuare. 

 

Art. 77. Pentru jocurile, Campionat National si turneele finale de juniori, delegarea arbitrilor se va face dintre 

cuplurile de arbitrii din grupa de elita a lotului national, de catre o Comisie Federala numita de Secretarul 

General al FRBS. 
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ECHIPAMENTUL ARBITRILOR 

 

Art. 78. Pentru arbitrul de baseball este obligatoriu urmatorul echipament: 

- tricou (bluza) de culoare gri sau bleaumarin 

- pantalon lung de culoare gri 

- pantofi de sport 

- ecuson de arbitru 

- Arbitrul principal va purta echipament de protectie specific jocului de baseball 

 

Art. 79. Arbitrii pot folosi bluze de alte culori cu conditia ca acestea sa fie diferite de echipamentul celor doua 

echipe participante. 

 

Art. 80. Este interzis ca arbitri sa poarte pe echipamentul propriu alte reclame sau inscriptii in afara celor 

aprobate de Comisia Centrala de Arbitrii a FRBS, exceptia marcii producatorului de echipament. 

 

Art. 81. Arbitri de baseball care se deplaseaza pentru conducerea de jocuri la care au fost delegati, pentru a 

participa la cursuri sau simpozioane, atit in tara cit si peste hotare, trebuie sa aiba o tinuta decenta si civilizata. 

 

DISPOZITII FINALE  

 

Art. 82. La jocurile oficiale arbitri nu vor face uz comun de vestiare cu jucatorii, fiind obligati sa foloseasca 

vestiarul care le este rezervat lor. 

 

Art. 83. Legitimatiile celor doua echipe vor fi aduse la masa arbitrilor inregistratori evitindu-se astfel intrarea in 

vestiarul arbitrilor. 

 

Art. 84. In timpul jocului arbitrul este dator sa-si noteze toate datele necesare completarii Raportului de Joc. 

 

Art. 85. Sunt interzise arbitrilor orice discutii, explicatii sau aprecieri cu privire joc, comportarea echipelor, a 

sanselor lor, fata de orice persoana. Au datoria de a da explicatii, daca le sunt cerute observatorilor sau 

organelor federale, cu privire la deciziile luate in timpul jocului. Aceste explicatii se vor da numai in cabina ce 

le este rezervata. 

 

Art. 86. Toate problemele in legatura cu arbitrii, inclusive cele neprevazute in prezentul regulament, vor fi 

solutionate in prima instanta de Comisia Centrala de Arbitri a FRBS si inaintete spre ratificare Comitetului 

Executiv. 

 86.1 In cazul in care arbitri vor suporta sanctiuni disciplinare, acestea vor fi inaintete Comisiei de 

Disciplina. 

 

Art. 87. Prezentul regulament a fost aprobat de Comitetul Executiv si intra in vigoare incepind cu 01.01.2003 
  


