Anexa
PROTOCOL SPECIAL PENTRU UN MECI DE
BASCHET
TURNEE PRELIMINARE DIN CUPA ROMANIEI
TURNEE DIN LIGA NATIONALA DE BASCHET

Participantii la turneele din cadrul Ligii Nationale de Baschet si Cupa
Romaniei, masculin si feminin, editia 2020-2021, vor respecta prezentul
protocol special de meci, altul decat cel prevazut in ROJB si RGOCB. Tinand
cont de perioada de pandemie COVID-19, participantii vor respecta
urmatoarele:
MECIUL: ECHIPA A vs. ECHIPA B
PLECAREA DE LA HOTEL
Echipa B va pleca de la hotel cu 60 de minute inainte de inceperea jocului
iar sportivii vor fi deja imbracati in echipamentul oficial de meci (nu se
folosesc vestiarele din sala de sport). Fiecare sportiv va veni la sala cu o
geanta/rucsac personal, pentru depozitarea unor materiale proprii sau a
echipamentului necesar. Echipa A va pleca de la hotel cu 55 de minute
inainte de inceperea jocului iar sportivii vor fi deja imbracati in
echipamentul oficial de meci. Pe traseul de la hotel pana la sala de sport,
autocarul/microbuzul echipei nu va face opriri. In cazul in care distanta
dintre hotel si sala de sport este mai mare, iar traseul rutier este parcurs
in mai mult de 10 minute, atunci echipele vor lua in calcul aceasta si vor
pleca mai devreme.
Sedintele tehnico-tactice premergatoare jocului vor fi realizate de fiecare
echipa pe cat posibil in aer liber sau intr-un spatiu inchis de la hotel (daca
este posibil), dar in nici un caz in sala de sport sau la terenul de joc.
SOSIREA LA SALA DE SPORT (triaj epidemiologic, incalzirea)
Echipa B va ajunge la sala de sport unde este programat sa se desfasoare
meciul si dupa ce va cobori din microbuz/autocar se va indrepta direct
spre zona de intrare, unde se supune triajului observational realizat de

cadre medicale de la echipajul de Salvare. Dupa efectuarea triajului
observational, echipa B se va indrepta spre terenul de joc (respectand
circuitul de intrare), si va merge direct la banca de rezerve din dreapta
mesei oficiale. Dupa ce s-au facut toate pregatirile, echipa B poate incepe
incalzirea individuala (streching), dar numai pe suprafata de joc, urmata
de incalzirea comuna, folosind un set propriu de mingi (cu 30 de minute
inainte de joc).
Similar va proceda si echipa A (ajunge la sala de sport si va efectua triajul
observational de la intrare; merge direct la banca de rezerve din stanga
mesei oficiale; va incepe incalzirea, mai intai individuala, urmata de cea
comuna, cu setul propriu de mingi, cu 30 de minute inainte de joc).
In cazul in care echipele ajung la sala de sport iar pe teren se afla inca in
desfasurare un alt joc, echipa B se duce in tribuna din zona bancii sale iar
echipa A in cealalta tribuna, la o distanta apreciabila de Zona 1. In cazul
in care spatiul din sala nu permite aceasta, atunci echipele vor astepta in
aer liber sau in autocarul propriu.
MASA OFICIALA DE JOC (pozitionare oficiali si completarea foii oficiale)
Cu 60 de minute inainte de inceperea jocului, comisarul desemnat de FRB
va ajunge la sala de sport si se asigura ca totul este functional (triaj
epidemiologic, inspectia salii, masa oficiala, zona bancilor tehnice etc). Cu
45 de minute inainte de inceperea jocului, oficialii desemnati pentru masa
oficiala (scorer, cronometror, operator 24 de secunde, statisticieni) vor fi
prezenti la triajul observational iar ulterior se vor deplasa spre terenul de
joc, direct la masa oficiala, si se asigura ca toate sunt functionale. Cei 3
arbitrii delegati sa oficieze meciul vor ajunge la sala de sport cu 45 de
minute inainte de inceperea jocului si, dupa ce trec de triajul
observational, se prezinta la terenul de joc (se echipeaza la hotel) si pot
incepe incalzirea individuala pe marginea terenului, dar fara a lua contact
fizic cu participantii. Sedinta pre-game a arbitrilor este efectuata la hotel.
Pe intreaga durata a meciului, comisarul si oficialii de la masa vor purta
obligatoriu masca de protectie si vor respecta distantarea. Acestia vor
evita interactiunea fizica atat cu participantii, cat si cu arbitrii delegati sa
oficieze in teren.
Se completeaza foaia oficiala de joc, conform L12, dupa care, cu 10 minute
inaintea inceperii jocului, antrenorul ECHIPEI A va nominaliza cinci sportivi
pentru startul jocului si va semna foaia oficiala. Dupa ce antrenorul
ECHIPEI A a plecat din fata mesei oficiale, se procedeaza similar cu
antrenorul ECHIPEI B (se evita intersectarea acestora).

Nu se va respecta protocolul de meci din ROJB, dar, daca va fi efectuata
prezentarea echipelor pe terenul de joc, atunci se va respecta obligatoriu
distantarea si va fi facuta cu 6-7 minute inainte de inceperea meciului.
Dupa ce foaia oficiala a fost completata corespunzator iar arbitrii delegati
s-au asigurat ca sportivii au echipamentul sportiv corespunzator
cerintelor, vor semnaliza ultimele trei minute de incalzire, atunci cand
este cazul.
Tabelul L18, legitimatiile sportivilor si licentele antrenorilor, vor fi
verificate la sedinta tehnica premergatoare turneului si vor fi tinute de
responsabilul echipei pentru fiecare meci; in cazul in care comisarul FRB
solicita unul dintre aceste documente, responsabilul echipei trebuie sa
inmaneze documentul solicitat; pe masa oficiala, la meci, vor fi prezente
doar L12 de la ambele echipe.
MECIUL (reguli de preventie)
Cu 1 minut inaintea inceperii jocului, antrenorii principali ai ECHIPEI A si
ECHIPEI B vor acorda ultimele indicatii numai celor cinci sportivi din echipa
proprie care vor intra pe teren la startul jocului. Ceilalti sportivi si membri
ai staff-urilor vor purta masti de protectie si vor pastra distantarea pe
banca de rezerve (de la incalzire se duc direct pe banca). Pe intreaga
perioada a meciului, participantii vor purta obligatoriu masca de protectie
(exceptii – cei 3 arbitri din teren, cei 10 sportivi care joaca, precum si
antrenorii principali atunci cand acorda indicatii tehnico-tactice). Vor fi
puse la dispozitie 2-3 mingi de joc de catre organizator si se asigura
dezinfectarea acestora in timpul pauzelor si la finalul partidei (la fiecare
3-4 minute, arbitrul principal se asigura ca este schimbata mingea intr-un
timp mort). Mingiile de joc vor sta numai la masa oficiala si nu vor fi
folosite de echipe pentru incalzire.
La schimbarile de jucatori in timpul meciului: rezerva isi va scoate masca
de protectie si se aseaza pe scaunul de schimbare, urmand sa astepte
semnalizarea arbitrului pentru a intra pe teren (masca va fi pusa de sportiv
intr-o punga personala); jucatorul inlocuit iese de pe teren si isi va pune
masca de protective, asezandu-se pe banca de reserve cu respectarea
distantarii.
La time-out-uri: pe durata timpului de odihna nu vor purta masca de
protectie antrenorul principal si cei cinci jucatori care sunt pe terenul de
joc (se pastreaza distantarea), in vreme ce restul participantilor vor
ramane cu masca. Sticlele sau bidoanele individualizate nu vor fi inmanate
de rezerve sau staff (fiecare jucator isi ia propria sticla/bidon). La fel se

procedeaza si in cazul prosoapelor si a altor materiale sportive
individuale.
Pe durata pauzelor, nu se permite iesirea din zona terenului de joc (doar
in cazuri exceptionale – la toalete – fiecare echipa va avea o toaleta
proprie) si nici interactiunea fizica cu alte echipe sau alti oficiali. In timpul
pauzelor, se evita interactiunile fizice intre participanti, altii decat cei ai
echipei proprii (intre jucatori si arbitri; intre antrenori si arbitri; intre
antrenori si personalul FRB, etc).
In timpul jocului, nu este permisa clatirea gurii cu apa si eliminarea
acesteia pe terenul de joc, precum nici eliminarea salivei direct pe terenul
de joc.
Pe durata meciului, arbitrul principal sau comisarul FRB sunt obligati sa
intrerupa jocul si sa avertizeze echipa la a carei banca de rezerve nu sunt
respectate prevederile Protocolului medical (purtarea mastii; distantare;
schimb de obiecte personale etc).
FINALUL DE MECI (plecarea echipelor, oficialilor)
Imediat dupa fluierul de final al jocului, se organizeaza plecarea celor
doua echipe. Pentru a se evita aglomerarea, ECHIPA B va parasi prima
terenul de joc (respectand circuitul de iesire) si va pleca direct la
autocarul/microbuzul propriu. Dupa aceea, va proceda la fel si ECHIPA A.
Microbuzul/autocarul echipei va pleca direct la hotel, fara alte opriri pe
traseu. Dupa ce echipele A si B au plecat de pe terenul de joc, urmeaza sa
plece si arbitrii si comisarul FRB.
Personalul administrativ va incepe operatiunea de dezinfectare a
suprafetelor comune (masa oficiala, bancile/scaunele de rezerve,
panourile de baschet, suprafata de joc) si a celor 2-3 mingi de joc. Dupa
incheierea operatiunii de dezinfectare cu produse biocide
avizate/autorizate, pentru o scurta perioada de timp nu va fi permis
accesul pe terenul de joc (aprox. 15 minute).
Sedinta post-game a arbitrilor si comisarului va fi efectuata la hotel, pe
cat posibil in aer liber.
PROGRAMAREA MECIURILOR IN CADRUL TURNEULUI
45 minute – pregatire pentru incalzirea de la primul joc
1h:45 minute – primul joc
30 minute – dezinfectia suprafetelor comune in sala de joc
45 minute – pregatire pentru incalzirea de la al doilea joc
1h:45 minute – al doilea joc

30 minute – dezinfectia suprafetelor comune in sala de joc
Durata totala – 6h / zi
Procedurile prezentate in acest protocol special de meci se aplica pentru
fiecare meci din cadrul turneelor preliminare din Cupa Romaniei, editia
2020-2021, precum si in turneele din Liga Nationala de Baschet, editia
2020-2021, si vor fi respectate obligatoriu de catre toti participantii.

