
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENT 

1. Fiecare echipă este formată din trei jucători şi o rezervă. Jocul poate începe şi poate fi terminat 

şi în minim doi jucători. 

2. Un jucător se poate înscrie in competiţie in cadrul unei echipe unice. Nu se acceptă nici un fel 

de modificare a componenţei echipelor pe parcursul concursului. 

3. Fiecare jucător va avea asupra sa în momentul înscrierii în competiţie şi pe toată durata 

competiţiei un act de identitate valid (buletin de identitate/carte de identitate/paşaport/permis de 

conducere). 

4. Regulamentul de desfăşurare se bazează pe regulamentul jocului de baschet, adaptat la 

condiţiile de competiţie streetball. 

5. Ficare jucător trebuie să semneze formularul de înscriere. 

6. Schimbările sunt permise în număr nelimitat, dar numai atunci când mingea nu este în joc. 

7. Echipa care va avea lovitura de începere va fi determinată prin tragere la sorţi. 

8. Se va schimba posesia mingii după fiecare coş marcat. 

9. Mingea va fi întotdeauna repusă în joc de echipa care are posesia de la centrul terenului. 

10. Fiecare coş marcat va conta 1 punct. Coşurile marcate din spatele liniei de 6,25 m vor conta 2 

puncte. Fiecare fault pe aruncare va fi penalizat cu o aruncare de la linia de aruncări libere. 

Fiecare fault, după al 5-lea acumulat de o singură echipă va fi penalizat cu o aruncare de la linia 

de aruncări libere. După executarea aruncării libere, indiferent de reuşita acesteia, se va schimba 

posesia. 

11. Orice fault cu caracter intenţionat sau orice lovire dură a adversarului, certificate de monitor, 

duce automat la o aruncare liberă pentru cel faultat si posesia mingiei. În cazul in care jucatorul 

faultat este in incapacitate de a executa aruncarea, oricare dintre membrii echipei poate executa 

lovitura liberă. 

12. Echipa câştigătoare a unui meci va fi desemnată echipa care va ajunge prima la 15 puncte sau 

echipa aflată în avantaj după 10 minute de joc. În caz de egalitate după 10 minute de joc, echipa 

câştigătoare va fi desemnată după o repriză de prelungiri în care se va juca până la 3 puncte. 



 
 
 
 
 
 
 
 

13. Fiecare echipă are dreptul la un time-out de 40 de secunde în fiecare meci. Pe durata time-

out-ului, ca şi pe durata meciului, cronometrul nu va fi întrerupt, cu excepţia ultimelor 3 minute 

ale partidei. 

14. Singurul motiv care poate duce la nerespectarea orelor de disputare a meciurilor este de ordin 

meteorologic. 

15. Monitorul terenului va interveni şi va decide doar în momentul în care apar neînţelegeri între 

componenţii celor 2 echipe. 

16. Orice act de violenţă/ comportament huliganic/ comportament antisportiv, sau care 

contravine principiului de fair play, indiferent de motiv, va conduce la eliminarea din competiţie 

a echipei/echipelor în cauză fără posibilitatea de a se înscrie la turneele viitoare. Meciul se va 

considera nul în cazul in care ambele echipe sint descalificate, sau câstigat de echipa care nu a 

fost eliminată pe motiv disciplinar. 

 


