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I. Conditii De Participare 
 

1. Cine poate participa  

a) La campionatul de baschet amator ABL Arad pot participa atat persoane de sex 

masculin cat si de sex feminin, indiferent de varsta. 

 

2. Lotul unei echipe  

a) O echipa care doreste sa participe la campionatul ABL Arad poate avea maxim 15 

jucatori in lot 

b) In acesti 15 jucatori nu pot fi jucatori care sunt legitimati in divizia A  a campioatului 

national de baschet organizat de catre Federatia Romana De Baschet, adica nu pot 

participa jucatori care au legitimatie valabila pe sezonul curent in Divizia A a 

campionatului national de baschet. 

c) Nu au drept de joc nici acele persoane / jucatori care in sezonul curent au aparut ca 

jucatori pe foaia de joc la un meci de divizia A, sau apar pe pagina oficiala a unei 

echipe de baschet divizia A sau daca apar in ziare online sau tiparite ca participanti 

in calitate de jucatori intro partida oficiala Divizia A,  indiferent daca au legitimatie 

valabila pentru sezonul respectiv sau nu. 

d) Pierd dreptul de joc acei jucatori care in timpul sezonului ABLA se legitimieaza la o 

echipa de Divizia A sau apar pe pagini web oficiale a unor echipe de Divizia A, sau 

apar in ziare online sau tiparite ca participanti in calitate de jucatori intrun meci 

oficial organizat de Federatia Romana De Baschet. 

e) In campionatul ABL Arad sunt acceptate echipe de juniori sau echipe care au in lot 

jucatori legitimati la o echipa de juniori. 

f) Dupa inceperea campionatului echipele nu mai au drept sa faca modificari asupra 

lotului pana la perioada de transfer. 

g) Se pot produce modificari asupra lotului in cazuri speciale cum ar fi, echipa ramine 

in 5 jucatori sau mai putini. 

h) Lotul unei echipe din ABL Divizia A poate avea jucatori legitimati din Divizia B 

nationala (FRB), echipele care participa in ABLA Divizia B nu pot avea in 

componenta jucatori legitimati la Divizia B Nationala (FRB). 

i) Lista jucatorilor legitimati va fi afisat pe situl www.abla.ro si la fel si pe foile de 

arbitraj in dreptul lor va figura prescurtarea FRB. 

j) Reguli specifice pentru liga de juniori 2: 

-  

 

3. Numele Echipei  

a) Fiecare echipa care participa la campionatul ABL Arad este obligat sa isi aleaga un 

nume care poate contine orice cuvant propozitie etc., cu conditia sa nu contina  

cuvinte obscene. 

4. Capitanul de echipa si responsabilitatile acestuia 
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a) Fiecare echipa care participa la campionatul ABL Arad este obligat sa isi desemneze 

un capitan de echipa care va reprezenta echipa in relatiile cu conducerea Asociatiei 

Sportive Andromeda Arad. 

b) Capitanul de echipa are responsabilitatea sa completeze fisa de inscriere si fisa de 

transfer ( daca va fi cazul)  

c) Capitanul de echipa are dreptul sa depuna contestatie utilizand un formular special 

care se poate cere de la conducerea sau oficialii ABL 

d) Capitanul de echipa are responsabilitatea sa se informeze despre programul 

competional  

5. Echipamente  

a) O echipa care participa la campionatul de baschet amator ABL are obligatia sa 

detina un set de echipamente de baschet in care va juca la meciurile ABL  

b) Echipamentul unei echipe trebuie sa fie compus obligatoriu din maieu de 

baschet si trebuie neaparat sa fie numerotate cu unul din numerele aflate in 

intervalul 00-99  

c) Nu sunt acceptati si nu au drept de joc acei  jucatorii care nu detin 

echipamentul echipei la care participa in campionatul ABL Arad. 

d)  Daca echipentul unui jucator este distrus, acesta este obligat sa isi inlocuiasca 

echipamentul distrus in maxim 2 saptamani cu un echipament care este identic 

cu echipamentul echipei sale, pana atunci poate juca in tricou avand acelasi 

culoare ca si a echipamentului distrus. 

e) O alta exceptie este atunci cand un jucator se transfera de la o echipa la alta 

echipa, atunci are la dispozitie 2 saptamani ca sa isi procure echipamentul nou. 

f) In ambele cazuri „d si e” jucatorul este obligat sa anunte capitanul de echipa 

care la randul lui va anunta conducerea ABL  

6. Fisa De Inscriere 

a) O echipa care doreste sa participe la campionatul ABL este obligat sa 

completeze o fisa de inscriere (formularul se poate descarca de pe pagina 

www.abla.ro) care contine date despre lotul echipei. 

b) Fisa de inscriere completata trebuie predat de catre capitanul de echipa cu cel 

putin 7 zile inainte de prima etapa a campionatului. 

c) Daca echipa nu isi indeplineste conditiile de mai sus (a,b) nu va avea drept de 

participare. 

7. Taxa de inscriere 

a) Fiecare echipa care partcipa la campionatul ABL Arad este obligat sa plateasca  

taxa de inscriere din care conducerea campionatului va plati diverse cheltuieli  

b) In functie de marimea taxei conducerea poate accepta plata in doua rate sau 

una singura  

c) Data sau intervalul platii celor doua rate se vor stabilii de catre conducere. 

d) Echipele care nu isi achita datoriile pana in data specificata de conducere nu vor 

avea drept de joc  

e) Echipele / jucatorii care au restante / datorii fata de Asociatia Club Sportiv 

Andromeda de pe ani precedenti nu vor avea drept de joc pana nu isi vor achita 

aceste sume. 
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f) In cazul in care o echipa care are restante sau datorii fata de ACSA s-a desfintat, 

iar jucatorii acestei echipe doresc sa  joace in alte echipe, nu vor avea dreptul 

pana nu vor achita restantele echipei respective la care au evoluat si care are 

datorie fata de ACSA. 

g)  Echipa care nu a semnat ca este de acord cu regulamentul nu poate participa la 

campionatul ABL Arad 

 

II. Stabilirea Programului Competitional 
 

1. Tragere la sort 

a) Dupa terminarea perioadei de inscriere are loc o tragere la sort a grupelor (daca 

este cazul) si a etapelor, la care pot participa si capitanii de echipa   

b) Programul competitional va fi afisat pe pagina web a campionatului ABL Arad 

c) Fiecare capitan de echipa are obligatia sa verifice ora si data inceperii partidelor 

echipei sale si sa anunte coechipierii sai. 

d) Conducerea ABL nu este obligat ca sa anunte verbal (prin telefon) echipele 

despre programul competitional, datorita faptului ca progrmaul competitional 

este afisat pe pagina principala www.abla.ro  

e) Conducerea are obligatia sa anunte capitanii de echipa despre programul 

competitional in cazul in care se produc modificari in programul etapei curente. 

 

III. Reguli Privind Desfasurarea Sezonului  
 

1. Oficiali  

a) Scorekeeper : 

Scorekeeperul are obligatia e a completa scoresheet – ul, deasemenea are 

obligatia sa anunte capitanii de echipa atunci cand un coechipier al acestora a 

acumulat cea de a 4-a greseala personala. 

b) Scoreboard Keeper 

Acesta are obligatia sa manevreze tabela electronica adica sa treaca scorul 

exact sa porneasca si sa opreasca timpul de atac in momentele necesare, 

deasemenea din cand in cand trebuie sa verifice daca informatiile trecute pe 

tabela electronica corespund cu cele de pe scoressheet. 

c) Statistic Keeper  

Acesta are obligatia sa treaca pe formularul de statistica diversele statistici. 

Aceste persoane sunt desemnate ca oficialii unei partide, in cazul in care se va 

depune o contestatie catre conducerea ABL Arad, aceste persoane vor fi 

obligati sa participe la sedinta comisiei de disciplina ca martori. 

d) Arbitrii  
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Campionatul asigura la fiecare meci maxim 2 arbitrii, dar minim 1. Arbitrii ABL 

au un comitet care are un conducator desemnat, acesta va face programul 

saptamanal a arbitrilor si are obligatia sa trimita conducerii programul 

respectiv. 

 

2. Reguli De Joc 

a) Regulile de joc care trebuie sa fie respectate atat de arbitrii cat si de jucatori 

sunt cele actuale FRB (Federatia Romana De Baschet). 

b) Mingea oficiala a campionatului este mingea Molten de culoare portocalie cu 

dungi crem numarul 7. 

c) Mingea Oficiala a camiponatului de juniori grupa 00-01-02 este mingea molten 

nr 6. 

d) Daca echipele cad de comun acord pot juca si cu alt tip de minge. 

 

3. Debutul unei partide 

a) In cazul in care o echipa nu se prezinta la ora stanbilita a partidei atunci se va 

astepta 15 minute dar echipa trebuie sa plateasca o suma de 25 RON pentru 

intarziere (este important ca echipele sa inteleaga ca dupa terminarea 

programului ABLA sala de sport este inchiriata pentru alte activitati si in cazul 

intarzierii trebuie sa platim chiriasilor), iar in cazul in care nici dupa aceste 15 

minute echipa nu este pe terenul de joc echipat si gata de joc, echipa respectiva 

va pierde partida cu 20-0 fara a primi punct in clasament si va fi sanctionat 

conform capitolului sanctiuni. 

b) O partida poate sa inceapa in cazul in care ambele echipe au 5 jucatori, toti 

jucatorii trebuie sa aibe drept de joc, adica sa nu aibe suspendare conform 

regulamentului. 

c) Fiecare jucator trebuie sa detina echipament specific echipei sale la care 

evolueaza, in caz contrar nu va avea drept de joc 

d) O echipa poate incepe o partida in cazul in care nu are datorii (banesti) fata de 

ACSA  

e) Un jucator nu are drept de joc daca are datorii (banesti) fata de ACSA 

4. Reguli specifice ABL  referitoare la desfasurarea unei partide  

a) In cadrul unei partide oficialii prezenti la meci vor lua masuri si decizii conform 

regulamentului in momentele condradictorii in absenta conducerii ABLA 

b) In cazul in care in timpul unei partide se creaza un conflict intre doi sau mai 

multi jucatori atunci in functie de regulamentul FIBA acesti jucatori vor primii 

greseli tehnice, dar in functie de incident, comisia de disciplina ABL Arad poate 

sa dea sanctiuni aditionale jucatorilor / persoanelor implicate. 

c) Daca un jucator acumuleaza doua greseli tehnice intr-un singur meci, atunci 

acesta va fi suspendat un meci 

d) Daca un jucator acumuleaza 5 greseli tehnice in timpul unui singur sezon, 

acesta nu va mai avea drept de joc in sezonul curent. 

e) Daca un jucator insulta un arbitru atunci acesta va fi sanctionat de catre 

comisia de disciplina 
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f) Daca un jucator impinge sau loveste un arbitru ABL Arad atunci acesta va fi 

suspendat o perioada, care se va stabilii de catre comisia de disciplina, dupa 

incident va fi nevoit sa paraseasca imediat terenul si sala de joc, daca acesta nu 

va iesi din sala atunci echipa sa nu va putea continua partida si dupa 15 minute 

se va incheia partida cu scorul de 20-0 pentru adversar. 

g) In timpul jocului doar capitanul de echipa are dreptul sa discute cu oficialii  

h) In cazul in care o echipa doreste sa faca contestatie in legatura cu anumite 

incidente petrecute in cadrul unei partide, acest lucru poate sa fie facut de 

catre capitanul de echipa care trebuie sa completeze si sa depuna un formular 

de contestatie in maxim 24 de ore dupa terminarea partidei, daca se depaseste 

aceasta limita atunci contestatia nu se accepta. 

i) Limita de 24 de ore nu este valabila in cazul in care, despre un jucator se 

dovedesta ca este jucator legitimat, sau a aparut la un meci de divizia A sau 

divizia B al campionatului national de baschet organizata de Federatia Romana 

De Baschet iar in paralel a mai evoluat si la o echipa din campionatul ABL Arad 

j) Daca o echipa nu se prezinta la doua partide in sezon (fara a anunta conducerea 

si trebuie sa aibe in vedere regula III.5.a) echipa respectiva va fi eliminat din 

sezonul curent si din play-off. 

5. Amanare 

a) Fiecare echipa are voie sa amane doar o singura partida in tur / retur / play – 

off 

b) Echipa care doreste sa amane o partida trebuie sa anunte conducerea ABL Arad 

prin telefon cu 48 de ore inainte de ora programata a partidei, in caz contrar 

meciul nu se poate amana. 

c) Echipa care a amanat o partida trebuie sa asigure sala de sport unde se va 

desfasura meciul restant, deasemenea aceasta echipa este obligata sa suporte 

costurile de chirie al acestei sali. 

d) Daca cele doua echipe nu cad de comun acord asupra orei / locul de 

desfasurare a partidei, atunci partida va fi programata cel tarziu cu doua 

saptamani mai tarziu de la data la care s-a amanat partida, echipa care nu se va 

prezenta va pierde partida cu scorul de 20-0 fara a primi punc in clasament. 

e) Echipele au drept sa amane un meci in faza tur, unul in faza retur. 

f) In cadrul play-off nu este permisa amanarea, in aceasta faza al campionatului 

toate cele 3 partide posibile vor fi programate ianinte de inceperea play-offului 

de catre conducerea ABLA. Echipa care nu se prezinta va pierde partida cu 

scorul de 20-0. 

 

IV. Reguli Privind Perioada De Transfer  
 

1. Stabilirea perioadei de transfer 

a) Perioada de transfer in cadrul unui sezon este stabilit de catre conducerea ABL 

Arad, si are loc o singura data intr-un sezon. 
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b) In perioada de transfer echipele inscrise in campionatul ABL Arad au dreptul de 

a transfera jucatori, de a renunta la servicile unui jucatori sau sa achizitioneze 

jucatori. 

2.  Reguli de transfer si achizitii   

a) Jucator Activ – Inactiv 

In cazul in care o echipa renunta la serviciile unui jucator inante de perioada de 

transfer acest jucator nu va fi scos din lotul echipei din punctul de vedere al 

conducerii ABL. Capitanul de echipa este responsabil ca in perioada de transfer 

sa anunte conducerea ABL despre faptul ca doreste sa stearga de pe lista un 

jucator sau mai multi jucatori, in caz contrar jucatorul va ramane pe lista si va 

ocupa un loc in plus. 

b) Achizitionarea unui nou jucator 

In cazul in care o echipa doreste sa achizitioneze un jucator care inca nu a 

participat in sezonul ABL  aflat in desfasurare, este obligat sa completeze fisa de 

transfer cu datele acestuia si sa il oblige sa achizitioneze echipamentul echipei 

la care va evolua. 

c) Transferul unui jucator   

Presupunem ca avem doua echipe avand numele A si B, daca echipa B transfera 

un jucator de la echipa A atunci are obligatia ca capitanul de echipa sa 

completeze fisa de transfer ca si in cazul IV.2.b si sa oblige jucatorul transferat 

ca sa isi achizitioneze echipament identic cu cel a echipei noi.  

Un jucator odata transferat de la echipa A la echipa B nu va mai putea reveni la 

echipa A in sezonul respectiv si nici nu are dreptul de a se transfera la o alta 

echipa dupa ce s-a transferat la echipa B. 

d) Renuntarea la servicile unui jucator 

O echipa poate renunta la serviciile unui coechipier in orice moment al 

sezonului, dar nu poate achizitiona jucator nou sau nu poate transfera jucator  

pana la perioada de transfer  

e) Cazul jucatorului nou 

Daca o echipa in perioada de transfer achizitioneaza un jucator nou care inca in 

sezonul respectiv nu a evoluat in ABL atunci acel jucator odata luat la echipa nu 

mai poate fi transferat de catre alta echipa. 

f) Cazuri speciale de trasfer sau achizitii 

� Cazul jucatorului activ 

Aceasta regula se aplica in cazul in care lotul unei echipe sufera mari 

pierderi si sunt autorizati printr-o hotarare luata de conducerea ABL 

Arad sa achizitioneze unul sau mai multi jucatori. Prin jucator activ 

intelegem un jucator care a jucat deja in sezonul curent ABL, acest 

jucator poate fi achizitionat de o echipa care se afla in situatia descrisa 

mai sus, dar doar in cazul in care echipa respectiva a ajuns in situatia 

respectiva dupa perioada de transfer. 

Este foarte important ca jucatorul sa fie sters de pe lista echipei la care 

a evoluat (IV.2.a) 

Situatia va fi analizata de fiecare data de echipa organizatorilor ABL 
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� Cazul 6  

In cazul in care un jucator nu mai pot continua sezonul din motive de 

sanatate sau din cauza altor probleme personale, iar datorita acestui 

fapt echipa la care au evoluat raman cu doar 6 jucatori, echipa 

respectiva are dreptul sa achizitioneze maxim 1 jucator (2 in cazul in 

care au ramas cu doar 5 jucatori ) sau pot transfera in cazul in care se 

afla in situatia „Cazul jucatorului activ” 

Echipele ajunse intr-o astfel de situatie pot achizitiona jucatori si in 

afara perioadei de transfer 

Sitauatia echipelor se va analiza de catre conducerea ABL. 

� Cazul legitimat 

In cazul in care o echipa trebuie sa renunte in timpul sezonului inainte 

sau dupa perioada de transfer la un jucator, datorita faptului ca acesta 

s-a legitimat, are dreptul sa achizitioneze un jucator nou sau sa 

transfere un jucator activ daca se poate aplica regula „jucatorului activ” 

cu acordul conducerii ABL. 

Echipele care se afla in divizie inferioara pot transfera din ligile superioare in total 2 

jucatori in perioada de transfer.(ex. O echipe din ABLA Divizia B, poate transfera 1 jucator 

din Liga A si unul din liga Intermediara, sau 2 din liga A sau 2 din liga Intermediara).  

 

V. Comisia De Disciplina  
 

  

1. Membri comisiei  

a) Membrii comisiei de discipline sunt membri fondatori ai Clubului Sportiv 

Andromeda adica presedintele si cei doi vicepresedinti 

b) Prin vot pe langa aceste persoane mai pot fi alaturati si alte persoane avand 

functie de membru in Asociatia Club Sportiv Andromeda Arad 

c) Presedintele comitetului de arbitrii este membru al comisiei de disciplina 

d) Membrii comisiei de discipline sunt enumerati la Anexa A. 

2. Responsabilitati 

a) In cazul in care in timpul unui joc se constata de catre oficialii ABL delegati la 

meciul respectiv ca a avut loc o manifestare antisportiva , oficialii trebuie sa 

faca un raport catre comisia de disciplina care pe langa sanctiunile arbitrilor (ex 

foult tehnic, eliminare) pot lua si alte masuri in functie de evenimentele 

petrecute. 

b) In cazul unei contestatii sau raport  intocmit de oficiali, comisia de diciplina este 

obligat sa discute si sa ia o decizie in cadrul unei sedinte  asupra jucatorului / 

jucatorilor / arbitrului / arbitrilor implicati in evenimentul respectiv in cel mai 

scurt timp (maxim 1 saptamana dupa eveniment). 

c) Participanti la sedinta comisiei de discipline sunt urmatorii 

� Presedinte ACSA 

� Vicepresedintii ACSA 
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� Membri alesi in comisia de disciplina 

� Presedintele comitetului de arbitrii  

� Oficialii care au fost delegati la meciul respectiv 

d) Drept de vot au doar membrii comisiei de discipline 

e) Nu au drept de vot acei membri al comisiei care sunt implicati in evenimentul 

discutat. 

f) Jucatorului / jucatorilor / arbitrului / arbitrilor implicati in evenimentul 

respectiv ii va fi pus la dispozitie decizia comisiei de disciplina in scris.  

VI. Sanctiuni Specifice ABL Arad 
 

1. In cazul in care o echipa nu se prezinta la un meci programat la ora programata va pierde 

partida cu 20-0 fara a primi punct in clasament, pe langa acesta trebuie sa achite 50 RON 

conducerii ABL Arad 

2. In cazul in care un jucator comite o greseala tehnica va fi nevoit sa achite 20 RON 

conducerii ABL Arad 

3. In cazul in care o echipa doreste sa depuna o contestatie e obligat sa achite 20 RON  

4. In cazul in care un jucator primeste greseala descalificatorie (comportament antisportiv) va 

fi obligat sa achite suma de 40 RON. 

5. In cazul in care echipa sau jucatorul nu achita sumele mentionate mai sus pana inainte de 

inceperea urmatoarei partide, nu va avea drept de joc. 

 

 

VII. Stabilirea Clasamentului 
 

1. Echipa care castiga primeste 2 puncte 

2. Echipa care pierde primeste 1 punct 

3. Echipa care pierde de ex.  prin neprezentare primeste 0 puncte 

4. In cazul in care doua echipe se afla la egalitate de puncte in clasament atunci ocuparea 

unui loc mai superior in clasament de una din echipele respective se va face in 

urmatorul fel  

a) Se considera meciul direct dintre cele doua echipe, 

b) Se considera cosaverajul la meciurile directe dintre cele doua echipe in cazul 

in care este campionat tip tur – retur si in cazul in care o echipa a castigat 

meciul din tur iar cealalta echipa meciul din retur.  

c) Daca nici cazul b) nu este suficient se va lua decizia dupa cosaverajul global a 

celor doua echipe. 

5. In cazul in care avem doua divizii in functie de numarul de echipe sau primele 4 sau 

primele 8 echipe vor intra in play-off unde echipa de pe locul 1 va intalni echipa echipa 

de pe locul 4 iar echipa clasata pe locul 2 va infrunta echipa de pe locul 3. La fel se 

aplica aceasta regula si in cazul in care sunt 8 echipe(1-8, 2-7, 3-6, 4-5).  
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Reguli Privind Liga Juniori Grupa JL A 

 

I. Conditii De Participare 
 

1. In cadrul campionatului diviziei C pot participa doar tineri nascuti in anul 1997 – 1998 -

1999 sau mai tineri. 

2. In cadrul unei partide pot juca toti jucatorii nascuti in 97 dar doar unul are voie sa joace 

pe teren la un moment dat.  

3. Echipele participante pot avea in lot atat fete cat si baieti, adica pot fi echipe alcatuite 

doar din baieti sau doar din fete sau pot fi si mixte. 

4. Fiecare antrenor al unei echipe care s-a inscris in divizia C trebuie sa ruleze toti jucatorii 

prezenti in cele 40 de minute de joc. 

5. In cazul in care un jucator acumuleaza o greseala tehnica  in cadrul unei partide, atunci 

acesta va fi suspendat partida imediat urmatoare 

6. In cazul in care un jucator acumuleaza doua greseli tehnice intr-un sezon, nu va mai 

avea drept de joc in sezon si play-off. (situatie tehnicelor va fi analizata si de 

conducerea ABL) 

Reguli specifice pentru Liga de Juniori 2000-01-02 

 

1. In primele doua sferturi vor fi folosite doua garnituri de cel putin cinci jucatori diferiti 

2. In sferturile 3 si 4 nu sunt restrictii privind jucatorii care evolueaza 

3. In primele doua sferturi se vor putea efectua schimbari daca echipa are in lot mai mult 

de zece jucatori 

4. In sfertul doi nu va putea evolua jucatori care au evoluat de-a lungul primului sfert 

5. Este interzisa folosirea apararii in zona. La prima abatere se vor atentiona echipele, 

dupa care se vor acorda greseli tehnice. Masa oficiala va atentiona arbitrii in privinta 

apararii ilegale, dar decizia apartine arbitrilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Intocmirii Intrat In vigoare Modificat 

07.Mai.2009 01.septembrie.2009 10.iulie.2013 

 

Mihaltian Stefan Szabó Róbert Andrejkovits Zoltán 
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Anexa A 

 

Membrii comisiei de disciplina 

 

Nume Functie 

Mihaltian Istvan Presedinte 

Szabo Robert Vicepresedinte 

Andrejkovics Zoltan Vicepresedinte 

Szilagyi Robert Director Sportiv 

Bartis Andras Director Tehnic 

Stefan Cosmin Sef Comitet Arbitrii ABL 

Szekely Istvan  Membru 

Pandek Peter Membru 

Szilagyi Orsolya Membru 

 

 

 


