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Regulamentul echipelor naţionale de baseball şi softball - 2010 
 

Antrenorii de Lot Naţional 
 

În vederea pregătirii echipelor reprezentative, FRBS poate selecţiona şi utiliza pe oricare 

antrenor aparţinând secţiilor de bassebal şi softball ale şcolilor şi asociaţiilor sau cluburilor sportive din 

ţară şi străinătate. 

 

Antrenorul principal se numeşte de către Comitetul Executiv, la propunerea Colegiului Central 

de Antrenori şi se investeşte cu funcţia de şef a colectivului tehnic, coordonând întreaga activitate a 

acestora. Răspunde în faţa colegiului  şi Comitetului Executiv de modul cum îşi îndeplineşte 

următoarele atribuţiuni: 

 

a. Propune Colegiului şi Comitetului Executiv sportivii selecţionaţi pentru lotul naţional; 

b. Alcătuieşte împreună cu membrii colectivului tehnic şi sub coordonarea antrenorului federal, 

planul de pregătire pe care îl prezintă spre aprobare Colegiului şi Comitetului Executiv 

c. Conduce direct procesul de instruire al sportivilor şi repartizează sarcini concrete celorlalţi membri 

ai colectivului tehnic conform răspunderilor care le revin; 

d. Analizează împreună cu membrii colectivului tehnic, eficienţa fiecărei lecţii de antrenament, al 

fiecărui ciclu săptămânal şi de etapă, apreciind modul de comportare al sportivilor şi de îndeplinire 

a indicatorilor cantitativi şi calitativi înscrişi în planul de pregătire; 

e. Organizează împreună cu ceilalţi membri ai colectivului tehnic, programul zilnic al sportivilor 

asigurând condiţii pentru odihnă şi refacere şi informarea curentă a acestora; 

f. Participă personal la prezentarea concluziilor controalelor medicale (macro şi micro circuite) şi 

stabileşte împreună cu medicul lotului măsurile practice pentru aplicarea recomandărilor transmise 

de colectivele de investigaţii. 

g. Propune biroului federal primele de lot pentru sportivi şi membrii colectivului tehnic în 

conformitate cu reglementările în vigoare. De asemenea propune recompensarea şi sancţionarea în 

funcţie de rezultatele şi abaterile săvârşite de unii sportivi sau tehnicieni; 

h. Propune antrenorului federal participarea sportivilor şi a membrilor colectivului tehnic la 

competiţiile internaţionale înscrise în planul de pregştire.  

 

Antrenorii secunzi membri ai colectivului tehnic se numesc în funcţie la propunerea 

antrenorului principal de lot national cu avizul Comitetului Executiv, antrenorului federal şi al 

Colegiului Federal al Antrenorilor şi răspund de îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

a. În absenţa antrenorului principal, antrenorul secund preia toate atribuţiile acestuia răspunzând 

şi conducând întreaga activitate a sportivilor şi membrilor colectivului tehnic;  
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b. Participa la elaborarea planului de pregătire, la aplicarea în practică a prevederilor şi în mod 

deosebit a răspunderilor încredinţate de antrenorul principal ( supravegherea specială a 

pregătirii, unor sportivi, a unui grup de sportivi, conducerea unor părţi de lecţii de antrenament, 

înregistrarea valorilor unor indicatori, antrenamente de individualizare); 

c. Îndeplineşte sarcini organizatorice şi administrative repartizate de antrenorul principal 

(probleme materiale şi de dotare, echipament, orar, program zilnic, etc.). 

 
 

Drepturile şi îndatoririle antrenorilor de lot naţional 

 

1 Drepturi 

 

Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, antrenorii au 

dreptul la un salariu în conformitate cu nivelul calificării.  

Antrenorii au dreptul de a primi adaosuri, sporuri şi premieri care se adaugă la salariul de bază, în 

raport cu rezultatele obţinute.  

A. Pentru a-şi îndeplini obligaţiile sale în calitate de organizaţie naţională coordonatoare a activităţii 

de baseball softball (inclusiv formarea de echipe naţionale care să reprezinte România in 

competiţiile internaţionale) FRBS, SELECŢIONEAZĂ, ANTRENEAZĂ ŞI FINANŢEAZĂ mai 

multe echipe naţionale, FRBS doreşte să includă SPORTIVUL ca membru al uneia dintre echipele 

naţionale. 

B. SPORTIVUL, un membru bine cotat în cadrul FRBS ale cărui calităţi, evoluţie şi performanţă îl 

recomandă şi califică pentru LOTUL NAŢIONAL, doreşte să devină membru al LOTULUI. În 

calitatea sa de membru al LOTULUI NAŢIONAL, SPORTIVUL va depune toate eforturile pentru 

dezvoltarea capacităţii sale de sportiv de performanţă. În consecinţă FRBS şi SPORTIVUL au 

căzut de acord asupra următoarelor: 

 

2. Obligaţiile sportivului 
 

Ca urmare a selecţionării mele în LOT, şi a serviciilor pe care FRBS mi le asigură, în calitatea mea 

de MEMBRU AL LOTULUI, sunt de acord să mă oblig astfel: 

 

a. Să respect prevederile acestor normative care reglementează domeniul activităţii sportive, 

STATUTUL, REGULAMENTUL şi NORMELE  FRBS si statutul sportivului de lot naţional.  

 

b. LA ANTRENAMENTE: mă voi supune tuturor cerinţelor de antrenamente stabilite de antrenorul 

Lotului (ori altă persoană sau grup de persoane desemnate de FRBS pentru coordonarea 

LOTULUI) inclusiv participarea la perioadele de convocare pe întreaga lor durată, respectarea 

graficelor de antrenament şi regulilor de pregătire care îmi vor fi asigurate, precum şi supunerea la 

toate testele fizice şi psihologice – aspectul medical plus urmare tratamentului prescris de medic. 

CONCURS/DISPONIBILITATEA DE A CONCURA 

c. În cazul în care nu voi fi împiedicat de accidentare fizică dovedită şi atestată medical – sau alte 

circumstanţe dincolo de controlul meu, sunt de acord să particip la oricare din competiţiile pentru 

care voi fi nominalizat de FRBS. Ca  parte a acestei  obligaţii sunt de acord să mă pregătesc deplin 

şi individual pentru care voi fi nominalizat de FRBS. Ca parte a acestei obligaţii sunt de acord să 

mă pregătesc deplin şi individual pentru fiecare joc şi să evoluez la cea mai bună capacitate. 

d. SUBSTANŢE INTERZISE. 
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 Nu voi folosi nici o substanţă chimică, medicament sau alte substanţe  interzise de CIO, COR, 

IBAF, ISF sau FRBS. În plus, sunt de acord să mă supun periodic testelor doping neanunţate, aşa cum 

vor fi ele efectuate de oricare din aceste organizaţii. 

e. DREPTUL DE PARTICIPARE. 

 Îmi voi păstra dreptul de participare la competiţiile pentru care voi fi nominalizat, conform 

regulilor stabilite de FRBS, IBA, ISF înţelegând că totuşi  aceste reguli ar putea fi diferite de cele ale 

clubului unde evoluez în prezent, accept deplina responsabilitate de a fi la curent personal cu acestea. 

f. FOLOSIREA PROPRIEI IMAGINI. 

  Acord FRBS dreptul NE-EXCLUSIV de folosire, concretizare, vânzare sau alte folosiri ale 

numelui, imaginii asemănării vocii sau performanţei ca membru al LOTULUI, în scopul de:  

 

a. Promovarea baseball-lui şi softball-lui, a realizărilor mele ca sportiv şi activităţi FRBS 

b. Promovarea manifestărilor sponsorizate sau aprobate de FRBS 

c. Materiale educaţionale 

d. Transmisii televizate, înregistrări sau alte relatări faptice ale performanţei LOTULUI şi membrilor 

săi 

e. Colectarea de fonduri pentru FRBS prin vânzări(fotografii, afişe, tipărituri, etc.) 

f. Permiterea unei companii să se identifice ca sponsor naţional sau furnizor oficial al FRBS în 

activitatea sa publicitară, aprobată deFRBS. Acestă permisiune este dată cu condiţia ca folosirea 

imaginii sau performanţei de către un sponsor naţional sau furnizor oficial să se facă în legătură 

doar cu refacerea companiei şi statutului ei de sponsor sau furnizor al FRBS şi nu prin prezentarea 

mea, în sensul că PERSONAL susţin produsele sau serviciile companiei. 

g. SPONSORI  

Recunosc importanţa rolului jucat de sponsorii federaţiei, a competiţiilor la care partcicipă LOTUL 

în sprijinul finanţării şi promovării eforturilor LOTULUI . În consecinţă, sunt de acord ca tâta timp cât 

sunt membru al LOTULUI nu voi încheia nici un acord de sponsirizare cu nici o companie care se află 

în competiţie directă cu sponsorii sau furnizorii FRBS sau ai LOTULUI fără a obţine în prealabil, 

ACORDUL federaţiei pentru acest lucru. Înţeleg că este obligaţia mea ca înaintea încheierii unei 

înţelegeri de sponsorizare să confirm federaţiei că firma cu care negociez nu este implicată direct într-o 

relaţie concurenţială de afacere cu sponsorul, furnizorul federaţiei sau LOTULUI. În calitate de 

membru al LOTULUI îmi voi pune la dispoziţie pentru apariţii promoţionale pe seama sponsorilor 

FRBS şi ai LOTULUI NAŢIONAL. 

h. PROMOVAREA ACŢIUNILOR LOTULUI NAŢIONAL 

Eu sportivul de lot naţional mă angajez pe perioada prezentului contract să mă supun rigorilor ce 

derivă din obiectivele de performanşă propuse sau stabilite. 

 

3. Drepturile sportivului 

 

Drepturile materiale: 

a. Drepturile materiale vor fi acordate în funcţie de disponibilităţilor materiale ale federaţiei; 

b. Aceste drepturivor fi acordate integral în momentul respectării obligaţiilor ce îi revin sportivului 

c. FRBS recunoaşte şi confirmă dreptul sportivului de a primi  

 Indemnizaţie de efort,  

 prime de obiectiv 

 în mod gratuit echipament adecvat pregătirii şi participării în condiţii decente la activitatea 

lotului naţional, returnabil la încetarea activităţii 

 în mod gratuit asistenţă medicală, medicamente, susţinătoare de efort, refacere 
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 în mod gratuit transport local şi internaţional pe perioada activităţii la lotul naţional 

 

Drepturi morale: 

 

a. FRBS recunoaşte şi confirmă dreptul sportivului de a acorda interviuri, autografe, informaţii presei 

scrise şi vorbite, prezentându-şi propria opinie, fără a prejudicia imaginea sau interesele FRBS şi 

ale lotului naţional 

b. Sportivul de lot naţional are dreptul la recompense onorifice, însoţitoare  sau nu a celor materiale, 

concretizând recunoaşterea publică a meriatelor şi contribuţiei aduse la realizarea imaginii şi 

dezvoltării baseball-lui şi softball-lui românesc, diplome, ordine, titluri, medalii comemorative, 

plachete şi etc. 

c. FRBS trebuie să-i acorde sportivului de lot protecţie morală şi fizică pe perioada activităţii la lotul 

naţional 

 

Alte drepturi: 

a. Sportivul de lot naţional poate beneficia de asistenţă juridică de specialitate ca legistică din punct 

de vedere a integrării sale socio-profesionale 

b. În cazul în care constată prejudiciul adus datorită secţiunii unilaterale a FRBS, sportivul de lot 

naţional se poate adresa forurilor competente, denunţând contractul de asociere 

 

Ţinuta şi comportarea sportivului 

 

Sportivii sunt obligaţi să se comporte disciplinat, demn şi civilizat atât în timpul jocului cât şi 

în toate împrejurările în care vin în relaţii cu oficialii FRBS, oficialii clubului, persoane implicate în 

activitatea de baseball şi softball şi publicul spectator, ÎNAINTE, ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ 

TERMINAREA JOCULUI 

În timpul jocului sportivul are în special  următoarele OBLIGAŢII: 

 

a. Să se prezinte echipaţi în conformitate cu prevederile regulamentare 

b. Să aibă o ţinută capilară corespunzătoare eticii şi igienei sportive 

c. Să execute deciziile arbitrilor 

d. Să-şi respecte coechipierii şi adversarii 

e. Să aibă o atitudine corectă faţă de public şi oficialii jocului 

f. Să nu provoace sau să incite coechipierii, adversarii sau publicul la dezordine 

g. Să salute publicul şi adversarii înainte şi după terminarea jocului 

 

Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage după sine luarea măsurilor de sancţionare 

disciplinară corespunzătoare gravităţii faptelor in sedintele de Comitet Executiv pana la excluderea din 

cadrul loturilor nationale .  


