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REGULAMENTUL 

Campionatului Naţional de Baseball de Sală 

Categoria U 11 ( 8-11 ani ). 

 

Jocul de T-ball este cel mai frumos şi interesant joc pentru copiii din întreaga lume. 

 

Capitolul I 

Scop  

  Asigurarea unei activităţi competiţionale unor generaţii de tineri jucători şi angrenarea lor într-o 
competiţie stimulativă. 
Desemnarea echipei câştigătoare a Campionatului Naţional de Baseball de Sală, categoria U 11. 
 

Obiective  

1. Învăţarea regulilor fundamentale ale jocului de T-ball; 
2. Învăţarea regulilor de fair-play în competiţii; 
3. Stimularea muncii în echipă; 
4. Implicarea părinţilor, comunităţilor locale şi a voluntarilor în sprijinirea şi promovarea jocului de 

T-ball. 

 

Capitolul II 

Organizare  

Campionatul Naţional de Baseball de Sală - categoria U 11 este organizat de Federaţia 
Română de Baseball şi Softball şi cluburile sportive participante, cu sprijinul Direcţiilor judeţene de 
sport (DJS). 
Competiţiile se desfăşoară în săli care îndeplinesc condiţiile regulamentare (săli ale unităţilor de 
învăţământ, săli polivalente).  
Întrecerile se vor desfăşura în două etape: 
Prima etapă - în luna ianuarie sau februarie; 
A doua etapă - în luna noiembrie sau decembrie. 

Participanţi  
 

 La această competiţie au drept de participare echipele cluburilor sportive afiliate la Federaţia 
Română de Baseball şi Softball, în temeiul Legii Educaţiei fizice şi Sportului 69/2000. Nu se pot 
prezenta două echipe ale aceluiaş club.  

 Vârsta jucătorilor este de maxim 11 ani, împliniţi în anul curent desfăşurarii campionatului. 
 



 

 

Jocul 

 Jocul se desfăşoară pe parcursul a 6 reprize sau se joacă maxim 1 oră. În teren vor fi 9 
jucători, ca la meciurile de baseball.  

 Echipa de la bătaie se schimbă la 3 out-uri sau 4 puncte. 

 Numărul jucătorilor de la bătaie este de 9 sau 12 (pentru a da posibilitatea mai multor sportivi 
să joace), în ordinea de pe line-up. Varianta aleasă va fi anunţată arbitrului la începutul 
meciului. 

 Jocul se poate termina în repriza a patra, dacă diferenţa de scor este de minim 9 puncte. 

 Jocul începe la comanda arbitrului „Play ball”. 
 

Reguli  
 

 Fiecare jucător trebuie să bată mingea cu bastonul şi să joace în teren. 

 Mingea este bătută de pe un suport (Tee) care trebuie să fie reglabil şi flexibil. 

 Mingea bătută trebuie să ruleze minim 6 metri pentru a fi în joc, dacă nu se consideră foul-ball. 

 Nu este permisă bătaia „bunt” şi bătaia uşoară. 

 Dacă mingea cade de pe suport în momentul când jucătorul la bătaie îşi reglează distanţa la 
Tee, nu se consideră minge „strike” (jucătorul trebuie să efectueze mişcarea completă de 
bătaie a mingii). 

 Jucătorul pitcher stă cu ambele picioare pe prag până mingea este lovită. De asemenea, 
jucătorii alergători nu au voie să fure baza înainte de lovirea mingii. 

 Jucătorul catcher stă în partea exterioară-spate a boxei de bătaie, opusă jucătorului la bătaie. 

 Arbitrul principal stă în spatele bazei casă (suportului). 

 Orice minge care este bătută în interiorul terenului se joaca, chiar dacă atinge pereţii laterali. 
Mingile „fly” care ating plafonul şi cad în interiorul terenului sunt declarate mingi vii; iar când 
mingea este prinsă - jucătorul la bătaie este out. Jucătorul care a plecat de pe bază trebuie să 
se întoarcă, în caz contrar, dacă mingea este trimisă la apărătorul bazei şi acesta calcă baza, 
este out. 

 Mingea bătută în plafon care cade înafara liniilor înainte de baza 1 este declarată foul-ball. 
Dacă este prinsă, jucătorul la bătaie este out. 

 Jucătorul alergător nu are voie să cucerească bazele prin alunecare  cu picioarele înainte sau 
cu braţele, în plonjon. Arbitrul îi va atrage atenţia o dată. Dacă procedeul se repetă, el va fi 
declarat out. 

 Jucătorul la bătaie, pentru a ocupa baza 1, are voie să o depăşească în alergare.  

 Home-run-ul este atunci când mingea atinge peretele opus peste o linie imaginară deasupra 
porţii de handbal (cca. 2 m). 

 Mingea de joc trebuie să fie uşoară şi în interior dintr-un material elastic (nu trebuie să fie 
dură). 

 Terenul de joc va avea dimensiunile de 18 metri între baze şi 14 metri între pragul pitcher-ului 
şi baza casă. 

 Jucătorul la bătaie este declarat out la 2 strike-uri, neexistând avansări în bază, decât prin 
bătaia mingii. 

 Pentru echipa aflată la bătaie, antrenorilor li se permite să stea în boxele de la baza 1 şi baza 3 
pentru a indica jucătorilor dacă să alerge sau să stea. 

 Antrenorul are voie să solicite „time-out” atunci când jocul este oprit. 

 Antrenorii trebuie să aibă pregătită lista „line-up” şi să o transmită arbitrilor înainte de începerea 
jocului. 

 Antrenorii sunt responsabili pentru conduita proprie, a propriilor jucători, şi a părinţilor acestora. 
Antrenorii, jucătorii şi părinţii care au conduite neadecvate (comportamente verbale şi fizice 
violente) şi care dau dovadă de lipsă de fair-play vor fi scoşi afară din sală  de către  arbitrul 



 

 

principal al jocului. Dacă nu se supun, arbitrul va aştepta 5 minute la centrul terenului după 
care va da joc pierdut echipei în cauză cu 6 – 0. 

 Antrenorii au voie să transmită indicaţii tehnice, să-şi încurajeze jucătorii prin diferite formule de 
incurajare ce pot conduce echipa la victorie.  

 

Condiţii de stabilire a rezultatelor 

Clasamentele finale se stabilesc conform Regulametului de organizare şi desfăşurare a 
activitaţilor  Federaţiei Române de Baseball şi Softball.  

 

Sancţiuni 

 O echipă se consideră înscrisă în competiţie atunci când a plătit taxa de participare. 

 Echipa care s-a înscris la un turneu si nu participa pierde taxa de participare si punctele puse 
in joc la meciurile la care nu a participat aceasta nefiind depunctata de alte criterii.  

 Dacă arbitrul observă o încălcare a regulilor de joc este obligat să le corecteze în timp util. 
Nerespectarea indicaţiilor arbitrului duce la excluderea din joc a celor care se fac vinovaţi. 

 Deciziile luate de arbitru în timpul jocului sunt suverane şi nu fac obiectul discuţiilor pe 
parcursul jocului şi desfăşurării acestuia.  

 Discuţiile formulate neregulamentar la adresa deciziilor de arbitraj vor fi sancţionate cu 
excluderea celor în cauză, cu eliminarea din terenul aferent desfăşurării jocului. 

 Echipele participante vor fi prezente la festivitatea de premiere. 

 O echipă poate absenta de la festivitatea de premiere numai în cazuri de excepţie, cu 
aprobarea reprezentantului FRBS. 

Contestaţii  

 Contestaţiile vor fi admise pe baza unei sume stabilite de FRBS.  

 Orice contestaţie se va depune la Juriul de apel al competiţiei, nu mai târziu de o oră de la 
sfârşitul jocului. 

 Contestaţiile depuse regulamentar se judecă în timpul competiţiei de către Juriul de apel. 

 Dacă Juriul de apel al competiţiei nu soluţionează favorabil contestaţia depusă, atunci echipa 
care a depus contestaţia are dreptul de a introduce apel la forurile decizionale superioare ale 
FRBS. 

 

Condiţii organizatorice şi administrative 

 Echipele participante vor suporta cheltuielile de transport, cazare şi masă a sportivilor şi a unui 
arbitru delegat de către clubul participant în competiţie. 

 Baremurile de arbitraj se vor plăti înaintea începerii jocurilor. 

 Echipa clasată pe locul I este declarată campioană naţională de baseball sală la categoria  
U 11 şi va primi din partea FRBS cupe, diplome, medalii şi premii din partea sponsorilor. 

 Echipele clasate pe locurile II şi III vor primi cupe, diplome şi premii din partea sponsorilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


