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Bucuresti ,Cod 22103                                                                                               Romania                                                                                     
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        REGULAMENTUL 
 

       Campionatului naţional de baseball 

 

Categoria juniori 2 - cadeti   (13-15 ani) 
 

 Capitolul I 

      Scop  

 

Art. 1.1. Asigurarea unei activităţi competiţionale pentru  jucători cadeti legitimaţi şi angrenarea lor 

într-o competiţie stimulativă. 

Art.1.2. Desemnarea echipei câştigătoare a Campionatului naţional de baseball, categoria cadeti. 

 

Capitolul II 

Organizare 

 

Art.  2.1.  

  Campionatul naţional de baseball este organizat de Federaţia Română de Baseball şi Softball şi 

cluburile sportive participante, cu sprijinul Direcţiilor judeţene pentru  sport (DJS). 

 

Art.2.2. 

   Pentru  a deveni organizator al acestei competiţii orice club sportiv va adresa  o solicitare scrisă 

pentru întocmirea calendarului competiţional , către Comisia Centrală de Competiţii, până la data de  

31 decembrie. Dacă Comisia Centrală de Competiţii  va  găsi o ofertă care să corespundă tuturor 

condiţiilor unei bune organizări va  da dreptul  de organizare clubului solicitant. În situaţia în care 

cluburile sportive nu vor solicita organizarea unor competiţii în cadrul Campionatelor naţionale, 

Comisia Centrală de Competiţii va fi pusă în situaţia de a desemna localităţile organizatoare pentru 

competiţiile la care nu s-au prezentat solcitări. 

 

Art. 2.3.  
  Competiţiile se desfăşoară pe terenuri de baseball  cu gazon şi zgură  care îndeplinesc  condiţiile 

regulamentare. De asemenea se pot folosi terenurile de fotbal şi rugby ,  stabilindu-se unele reguli 

specifice desfăşurării competiţiilor pe aceste terenuri, avându-se în vedere asigurarea materialelor 

specifice amenajării unui teren de baseball  ( cele 4 baze, plasa textilă din spatele bazei casă, cu o 

lungime minimum  12 m şi o înălţime de minimum 2,5 m ancorată pe stâlpi metalici, marcarea 

terenului conform normelor internaţionale ). 

 

Art.2.4.  

  Ordinea jocurilor se va stabili la şedinţa tehnică dinaintea începerii competiţiei prin tragere la sorţi de 

către conducerile echipelor participante , delegaţi precum si validarea licentelor de joc ale sportivilor de 

catre comisia de validare . 
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 Întrecerile se vor desfăşura în 3  etape : 

      Etapa judeteana 

 Turneul I  

 Turneul II 

 Turneul final 

 

Capitolul III 

Sistemul de desfăşurare 

 

Art. 3.1. Pentru omologarea rezultatelor în etapele judeţene, comisia de organizare trebuie să 

stabilească  un sistem de disputare prin care echipele să susţină cel puţin 2 întâlniri.   

Art.3.2. Etapele  judeţene  cât şi etapa finală se vor desfăşura sistem turneu (fiecare cu fiecare ). 

Jocurile se vor desfăşura conform planificării Comisiei de Competiţii, în zilele stabilite 

în calendar. 

La sfârşitul jocului, arbitrul principal va întocmi un proces verbal privind desfăşurarea 

jocului, care împreună cu foia de arbitraj, vor fi înaintate federaţiei în termen de 48 ore prin fax 

sau  prin poştă.  

Clubul organizator asigura : teren , asistenta medicala si plata ei, cazarea si masa 

oficialilor în condiţiile baremurilor sportive. 

 Clubul gazdă, organizator, va răspunde de asigurarea tuturor aspectelor privind 

desfăşurarea jocurilor şi va asigura un teren de joc corespunzător cu vestiare şi instalaţii 

sanitare. Clubul gazdă va anunţa cu 3 zile înaintea etapei, adresa stadionului, unde se vor 

desfăşura jocurile respective. 

Art.3.3. După disputarea  meciurilor din turneul final , echipa câştigătoare  va intra în posesia 

titlului de campioană pe anul  anul in curs. 

 

Capitolul IV 

Date de desfăşurare 

 

Art. 4.1. Etapa judeteana  se va desfăşura conform planificarii asociatiei judetene cu termen 

limita de 14 zile inainte de data desfasurarii primului turneu. 

  Etapa finala se va desfăşura la datele si localitatile stabilite in calendarul competitional. 

.Art. 4.2. Etapa finală se va desfăşura astfel : 

 Turneul I   

 Turneul II 

 Turneul final 

               Şedinţele tehnice vor avea loc în preziua competiţiei la sediul Comisiei de organizare 

începând cu orele 19.00, în prezenţa delegaţiilor echipelor participante şi ai Federaţiei Române 

de Baseball şi Softball .Clubul organizator asigura: teren de joc,asistenta medicala si plata 

ei,cazarea si masa oficialilor in conditii legale. 

 

 

 Capitolul V 

Participanţii 

 

Art.5.1.  

La etapa judeteana au drept de participare echipele cluburilor sportive afiliate la Federaţia 

Română de Baseball şi Softball , în temeiul Legii educaţiei fizice şi a sportului 69 / 2000,  cu 

jucători legitimaţi care se prezintă în competiţie.Se califica la turneul final primele 3 echipe de 

la etapa judeteana.Nu se pot prezenta la etapa finala 2 echipe ale aceluiasi club , ele avand 

dreptul sa se prezinte cu 2 sau mai multe echipe numai la etapa judeteana. 
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Art. 5.2   
La etapa finală au drept de participare echipele calificate conform art. 5.1.Nu se pot  prezenta la 

etapa finală două echipe ale aceluiaşi club. 

Capitolul VI 

Condiţii de participare 

 

Art. 6.1.Au drept de participare sportivii cu licenţă de joc eliberată de Federaţia Română 

de Baseball şi Softball, având viza anuală, viza medicală efectuată la 6 luni, ambele încrise în 

carnetul de legitimare al sportivului care se şi încadrează în limitele de vârstă stabilite de 

prezentul regulament.   

Art.6.2. Campionatul naţional de baseball se desfăşoară la categoria juniori II şi cu 

participarea a trei jucatori nascuti in ultimul an de la categoria juniori III. 

Art.6.3 Pentru participarea unei echipe la turneele organizate de FRBS , începând cu anul 

2007,  înscrierea se va face până la data de 31 martie , data poştei , băncii, chitanţei de plată 

sau înregistrarea la FRBS. 

Înscrierea se realizează prin fax confirmat de FRBS la numărul de telefon 021.317.00.93. O 

echipă va fi înscrisă în competiţie ,numai dacă a plătit taxa de participare şi vizele până la 

această dată . 

Art. 6.4 La etapa judeteana, turneul I  si turneul II echipele participante se vor prezenta în 

echipament sportiv regulamentar şi adecvat care va consta din următoarele : 

 încălţăminte sportivă ( pantofi de baseball, ghete cu crampoane, pantofi de tenis sau de 

încălzire) ; 

 pantaloni de baseball; 

 tricouri cu mânecă lungă sau scurtă cu numere în faţă şi pe spate, conform regulamentului  

 şapcă de baseball obligatoriu ; 

 folosirea căştilor pentru jucătorul la bătaie şi alergător în baze,  este obligatorie ; 

 prinzătorul este obligatoriu să poarte costum special: mască cu gât protector, pieptar, cască, 

apărători pentru picioare şi cochilie. Acest echipament se va purta obligatoriu şi în timpul 

încălzirii cu lansatorul. 

Menţionăm că pentru a fi admisă în competiţie fiecare echipă va trebui să se prezinte cu două 

rânduri de tricouri  de culori diferite şi uniforme pentru toţi jucătorii. 

 

Capitolul VII 

Reguli de joc 

 

 7.1.Orice jucător din echipă poate fi lansator. 

 7.2.Se joacă 7 reprize conform regulamentului de joc. 

 7.3.Când la competiţie participă peste 4 echipe se va juca cu regula de 7 reprize, la diferenţă 

de 10 puncte, dându-se câştig echipei care realizează această diferenţă de 10 puncte, la 

finalul reprizei a 7-a. 

 7.4. Daca diferenta este mai mare de 15 puncte jocul se va incheia in repriza a-5-a      

 7.5.Dacă la terminarea meciului rezultatul este egal, se va juca încă o repriză pentru 

stabilirea echipei câştigătoare. Dacă şi la sfârşitul acestei reprize suplimentare scorul 

este egal, se vor juca în continuare atâtea reprize câte sunt necesare pentru stabilirea unei 

echipe câştigătoare. 

 

Capitolul VIII 

Condiţii de stabilire a rezultatelor 

 

Art.8.1.Clasamentele finale se stabilesc conform REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE 

ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR  Federaţiei Române de Baseball şi Softball. 
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Capitolul IX 

Sancţiuni 

 

Art. 9.1. 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 , a celor cuprinse în capitolul VII 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 o festivitate de premiere numai in cazuri de exceptie , cu 

aprobarea   reprezentantului Federaţiei Române de Baseball şi Softball. 

 

Capitolul X      Contestaţii 

 

Art.10.1. Contestaţiile vor fi admise pe baza unei sume stabilite de Federaţia Română de 

Baseball şi Softball . 

Art.10.2. Contestaţiile privind terenul de joc se pot depune numai până la începerea jocului. 

Art.10.3. Contestaţiile privind dreptul de joc al jucătorilor înscrişi la începutul jocului pe foia 

de arbitraj, se depun înainte ca meciul să înceapă. 

Art.10.4. Contestaţiile referitoare la deciziile luate de arbitru, vor fi depuse la Juriul de Apel al 

competiţiei ( secretariat), după terminarea jocului, într-o oră.  

Art.10.5. Când un antrenor cere contestarea unei faze, în urma aplicării greşite a regulilor , 

contestaţia va fi acceptată numai dacă este comunicată arbitrilor în momentul în care s-a produs 

faza contestată şiînainte de următoarea aruncare sau eliminarea unui alergător. 

Art.10.6. Contestaţiile depuse regulamentar se judecă în timpul competiţiilor de către Juriul de 

Apel. Asupra acestor hotărâri se pot depune ulterior  în 5 zile, la Comisia Centrală de 

Competiţii a Federaţiei Române de Baseball şi Softball, apelurile care soluţionează 

contestaţiile.Nici o contestaţie nu este admisă împotriva deciziilor de interpretare  a 

regulamentului luate de arbitrii. Chiar şi în cazul în care se acceptă că decizia arbitrului este în 

contradicţie cu regulamentul tehnic de joc, nu se va hotărâ repetarea  partidei, în afara cazului în 

care organul competent va considera că decizia eronată lipseşte echipa  care a contestat, de 

posibilitatea de a câştiga. 

Art.10.7. 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, acestea fiind în ordinea urmatoare: 

 Comisia Centrală de Competiţii a Federaţiei Române de Baseball şi Softball 

 Comisia de Apel a Federaţiei Române de Baseball şi Softball 

 Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Baseball şi Softball 

          ( numai în situaţia prezentării unor probe noi) 

 Aceste contestaţii trebuiesc depuse în scris în termen de 5 zile, de la terminarea competiţiei. 

Art.10.8. Taxa de apel se plăteşte de câte ori se introduce contestaţie sau apel la fiecare instanta  
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Capitolul XI 
     Condiţii organizatorice şi administrative 
 

  Art.11.1. Echipele participante la etapele judetene  se deplasează suportând cheltuielile de 

transport, cazare, masă, şi scoatere din producţie a sportivilor şi a unui arbitru delegat de către  

clubul participant în competiţie. 

Echipa care nu asigură prezenţa unui arbitru la fazele judeţene sau finala pe ţară,  pierde dreptul 

de participare în competiţie,  pierzând jocurile din etapa respectivă. .                                

Cheltuielile de organizare ( publicitate, barem de arbitraj, asistenţă medicală, chirie teren , etc, ) 

sunt suportate de cluburile sportive participante.   

  Art. 11.2. Echipele participante la turneele finale se deplasează suportând cheltuielile de 

transport, cazare, masă, şi scoatere din producţie a sportivilor şi a unui arbitru delegat de către  

clubul participant în competiţie. Echipa care nu asigură prezenţa unui arbitru la fazele judeţene 

sau finala pe ţară,  pierde dreptul de participare în competiţie,  pierzând jocurile din etapa 

respectivă. . Cheltuielile de organizare la turneele finale ( publicitate, barem de arbitraj, 

asistenţă medicală, chirie teren , etc, ) sunt suportate de cluburile sportive organizatoare. 

Clubul gazda va asigura asistenta medicala, conform dispozitiilor MTS referitor la 

competitiile de jocuri sportive. Clubul gazda isi asuma toate riscurile ce pot decurge din 

neasigurarea unei asistente medicale corespunzatoare.   

  Art. 11.3. Baremurile de arbitraj se vor plati inaintea inceperii jocurilor de catre cluburile 

participante conform baremurilor prevazute in H.G. 316 din 12.05.2003. 

Organizatorii competitiei au obligatia sa cazeze si sa serveasca masa arbitrilor in conditii 

civilizate , in acelasi loc, in baza alocatiilor platite de fiecare echipa pentru arbitrii care-i 

reprezinta. 

  Art. 11.4..Echipele înscrise primele pe foile de arbitraj vor avea obligaţia de a pune la 

dispoziţia arbitrului de casă, 3 mingi în perfectă stare de joc. În caz contrar se pierde jocul prin 

neprezentare. 

  Art. 11.5. Echipa clasată pe locul I este declarată Campioana naţionala de baseball la 

categoria cadeti şi va primi din partea Federaţiei Române de Baseball şi Softball, cupe, 

diplome, medalii şi premii din partea sponsorilor. 

  Art. 11.6. Echipele clasate pe locurile II şi III vor primi cupe, diplome şi premii din partea 

sponsorilor. 

  Art.11.7. Prezentul regulament devine valabil pentru o perioadă nedeterminată. Federaţia 

Română de Baseball şi Softball îşi rezervă dreptul de a aduce completări şi modificări la 

prezentul regulament,dacă acestea vor fi necesare, urmând ca ele să fie aduse la cunoştinţa celor  

interesaţi în timp util. F.R.B.S.va stabili in fiecare an in luna ianuarie datele de desfasurare ale 

campionatului. 


