
 
 

REGULAMENTUL 
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

COMPETIȚIILOR DE BADMINTON ÎN ROMÂNIA (RODC) 
 
 
 
 
 
I. GENERALITĂȚI 
  
 Toate competițiile oficiale de badminton (interne și internaționale) se organizează de către Federatia 
Română de Badminton în colaborare cu Directiile Judetene și Municipale pentru Sport și prin Comisiile de 
specialitate. 
 Competițiile internaționale care se organizeaza sub egida BWF sau BE vor respecta regulamentul 
acestor foruri. 
 Competițiile interne organizate sub egida Federatiei Romane de Badminton vor respecta prezentul 
regulament privind organizarea și desfășurarea competițiilor de badminton din Romania (RODC) și 
regulamentul de joc aprobat de BWF. 
 În cazul în care în cadrul competițiilor interne apare o situatie neprevazuta în RODC se aplică 
regulamentul BWF. 
 
 
II. CLASIFICAREA COMPETIȚIILOR 
 
 Competițiile interne sunt clasificate după trei criterii: 

 modul de participare: competiții individuale și competiții pe echipe 

 după categoria valorică (doar la competițiile open), competiții de: 

▪ categorie Elite (cel mai ridicat nivel); 

▪ categorie A ; 

▪ categorie B; 

▪ categorie C (cel mai scăzut nivel); 

 după vârsta participanților, astfel: 

▪ copii: U9  (sub 9 ani); 

▪ sperante: U11 (sub 11 ani); 

▪ juniori III: U13 (sub 13 ani); 

▪ cadeti: U15 (sub 15 ani); 

▪ juniori II: U17 (sub 17 ani); 

▪ juniori I: U19 (sub 19 ani); 

▪ tineret: U23 (sub 23 ani);                  

▪ seniori (open = poate participa orice jucător, indiferent de vârstă); 

▪ veterani (sportivi peste 35 ani). 
      
 Competițiile din Calendarul Competitional al FRB sunt: 

 Competiții pe echipe: 

◦ Liga Națională A 

◦ campionate nationale 

▪ Campionatele Nationale pe echipe al Ligii B; 

▪ Campionatele Nationale pe echipe tineret U23; 

▪ Campionatele Nationale pe echipe juniori U13,U15, U17, U19; 

◦ Competitii organizate de cluburi, care nu puncteaza în clasamentele federatiei, dar care respecta 
regulamentele FRB. 

 Competiții individuale: 

◦ Campionatul National (separat pentru fiecare categorie de vârstă); 

◦ Etape în Campionatul National: 

▪ Cupa Romaniei (separat pentru fiecare categorie de vârstă); 

▪ Competitii organizate de catre cluburi care puncteaza în clasamentele Federatiei 

◦ Competitii organizate de cluburi care nu puncteaza în clasamentele federatiei, dar care respecta 
regulamentele FR Badminton.     



 
      
III. CALENDARUL COMPETIȚIONAL 
  
 Acesta este alcătuit de Comisia de Competiții a FRB cuprinzând toate competițiile oficiale și este 
aprobat de către Biroul Federal și validat de Adunarea Generala a Federatiei Române de Badminton. 
Calendarul va cuprinde și competițiile internaționale la care ar putea fi reprezentată Federatia Română de 
Badminton. 
 
 Sezonul competițional se desfasoara pe perioada anului claendaristic , adica tine din 1ianuarie pana 
in 31 decembrie. 
  
 Comisia de competiții va propune un număr minim de turnee pe fiecare categorie în parte. Începând 
cu anul competițional 2016 vom avea următorul număr minim de competiții:  

 la categoriile de vârstă U9, U11  vor fi minim 3 competiții individuale 

 la categoriile de vârstă U13, U15, U17, U19 și U23 vor fi minim 3 competiții individuale și un 
campionat național pe echipe 

 la seniori (competițiile open) vor fi minim 4 competiții individuale de categorie valorică Elite. 
 
 Întocmirea calendarului competițional se va face astfel: 

 până la data de 1 noiembrie Comisia de Competiții va propune datele la care ar trebui să se 
desfășoare turneele pentru diferitele categorii pentru sezonul competițional care va începe la 01 
ianuarie în acel an calendaristic 

 în perioada 01 noiembrie – 31 noiembrie cluburile trimit propunerile cu turneele pe care doresc să le 
organizeze 

 până la data de 15 decembrie se definitivează calendarul (cu aprobarea Biroului Federal)  și se 
publica pe pagina de internet a FRB. 

  
 În cazul în care vor exista mai multe solicitări pentru aceeași competiție Comisia de competiții va 
atribui concursul pe baza următoarelor criterii: 

 Clasarea cea mai bună la Campionatul Național pe echipe la categoria în discuție. 

 Daca primul criteriu nu departajează cluburile care doresc să organizeze competiia în discuție, se face 
un clasament pe cluburi cu numărul total de puncte al jucătorilor la categoria în discuție.Se iau în 
calcul doar jucatorii care au participat la minim două competitii. Pozitia superioară primează.  

 Dacă după aplicarea celui de-al doilea criteriu doua cluburi sunt la egalitate, se face un clasament pe 
cluburi cu numărul total de puncte al jucatorilor la categoria în discutie.Se iau în calcul doar primii 8 
jucatori la simplu și primii 4 la dublu din clasamentul general individual. 

 
 Înscrierea participanților la competițiile organizate de FRB trebuie să fie facută până cel târziu în 
ziua de luni a saptămânii în care se desfășoară competiția, ora 18:00. Netrimiterea la timp a înscrierii atrage în 
mod automat neparticiparea la concursul respectiv. Cluburile au obligația de a verifica sosirea înscrieii la FRB. 
  
 Tragerea la sorți pentru competițiile sub egida FRB va fi facută utilizand “Tournamentsoftware” până 
cel târziu în ziua de marți a săptămânii turneului, ora19. Tragerea la sorti se va face în sediul FRB în prezenta 
obligatorie a următorilor: 

 Secretarului General al FRB (sau, în lipsa acestuia, a Instructorului sportiv al FRB) 

 Un membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor (delegat de CCA) 

 Un delegat al clubului organizator 

 Un membru al Comisiei de Competiții (delegat de Comisia de Competiții) 
Orice altă persoană care dorește să participe la tragerea la sorți poate să o facă. 
 
 Până în ziua de miercuri a săptămânii concursului Comisia de competiții va valida tragerea la sorți 
care va fi postată pe Internet. 
 Orice sportiv înscris în concurs care nu se prezintă la competiție va plăti taxa de participare. 
 
 
IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE 
          
 La competițiile organizate de FRB poate participa orice cetatean care indeplineste urmatoarele 
conditii: 

 face parte dintr-o secție afiliată la FRB care și-a achitat toate taxele în anul competițional respectiv; 

 posedă carnet de legitimare cu viza anuală și viza medicală la zi; 

 anunță în termen regulamentar participarea la concurs; 

 achita taxele de participare conform baremului fixat; 

 îndeplineste criteriul de vârstă. 



 La competițiile din cadrul calendarului competițional al FRB poate juca orice dublu legitimat care 
îndeplinește criteriul de vârstă. 
 La toate competițiile din România, cu excepția Campionatelor Nationale individuale și Cupa României, 
pot participa și jucători din străinatate.  
 Echipamentul de concurs va fi obligatoriu compus din tricou  și șort sau fustă, pantofi sport. Este 
interzisa participarea la concurs în trening, cu exceptia situatiilor deosebite de temperatură, hotărârea fiind 
luată la sedința tehnică. 
 Transferul jucătorilor se face în perioadele stabilite de FRB conform cu regulamentul de transfer (1-31 
ianuarie și 1-31 august). 
 
 
V. ACORDAREA PUNCTELOR 
 
La competițiile individuale se acordă următoarele puncte: 
 

 
Câstigător 
 

Finalist 
 

3-4 
 

5-8 
 

9-16 
 

17-32 
 

33-64 
 

65-128 
 

129-256 
 

Competiție  
categoria 
Elite 1000 800 600 400 200 100 50 30 10 

Competiție  
categoria A 300 240 180 120 60 30 15 9 3 

Competiție  
categoria B 200 160 120 80 40 20 10 6 2 

Competiție 
categoria C 100 80 60 40 20 10 5 3 1 

 
U23 700 560 420 280 140 70 35 21 7 

 
U19 500 400 300 200 100 50 25 15 5 

 
U17 300 240 180 120 60 30 15 9 3 

 
U15 100 80 60 40 20 10 5 3 1 

 
U13 50 40 30 20 10 7 6 5 4 

 
U11 30 24 18 12 6 5 4 3 2 

 
U9 20 16 12 8 5 4 3 2 1 

+35, +40 etc 
Veterani 100 80 60 40 20 10 5 3 1 

 
 In clasamentele FRB puncteaza toate concursurile care se desfasoara sub egida FRB, precum si 
turneele internationale care se desfasoara sub egida Badminton Europe (BE) sau Badminton World 
Federation (BWF) . Punctele pentru turneele internationale vor fi corespunzatoare grilei interne mai sus 
mentionata. 
 
 Clasamentul FRB se alcătuiește adunând cele mai bune 4 punctaje obținute în decursul ultimelor 52 
de săptămâni. 
 
 Clasamentele la categorii de vârstă (juniori și tineret) se alcătuiesc adunând cele mai bune 4 
punctaje obținute în decursul ultimelor 52 de săptămâni. Maxim 2 din cele 4 punctaje pot fi obținute la 
competiții individuale de la  primele 2 categorii superioare vârstei respective. (De ex: pentru U13 se pot lua în 
calcul 2 rezultate la competiții individuale de la U15 și U17, nu se iau în calcul de la U19 în sus. Pentru U15 se 
iau în calcul rezultate la competiții individuale de la U17 și U19, nu se iau în calcul de la U23 și seniori.) 
  
 Clasamentul la veterani se alcătuiește adunând cele mai bune 4 punctaje obținute în decursul 
ultimelor 52 de săptămâni. Dacă într-un an se joaca turnee pe mai multe categorii de varsta la veterani (+35, 
+40, +45 etc) se vor realiza clasamente separate pe aceste categorii de varsta. 
 
 Pot obține puncte în clasamentul individual și sportivii care participa la Campionatul National pe 
Echipe astfel:  

 pentru meci castigat numărul de puncte aferent sfertului de finala (loc 5-8) la categoria respectiva de 
varsta; 

 pentru meci pierdut numărul de puncte aferent optimior de finala (loc 9-16) la categoria respectiva de 
varsta; 



 
 Clasamentele la probele de dublu (feminin, masculin și mixt) se alcătuiesc pentru fiecare jucător în 
parte. 
 
 
VI. ALCATUIREA TABLOULUI DE CONCURS 
          
 La organizarea tuturor competitiilor, ordinea inscrierii în tabloul de concurs se va alcătui ținându-se 
seama de prezentul Regulament și de numarul de puncte acumulate în acel moment. 
 
 La proba de dublu punctajul (pentru stabilirea capilor de serie) este calculat ca sumă a punctajelor din 
clasamentul de dublu ale celor doi jucători care formează dublul. 
 
 Sistemul de capi de serie este cel utilizat de BWF, adică: 

 între 1 și 5 participanti  - 1 cap de serie 

 între 6 și 11 participanti - 2 capi de serie  

 între 12 și 23 participanti - 4 capi de serie  

 între 24 și 47 participanti - 8 capi de serie  

 între 48 și 128 participanti - 16 capi de serie, etc. 
         
 Poziționarea capilor de serie pe tabloul de joc se realizează astfel: 
Primii doi capi de serie se pozitioneaza astfel: nr.1 pe prima pozitie de pe tablou, iar nr.2 pe ultima pozitie de 
pe tablou. 
Capii de serie 3/4 se pozitioneaza pe cele doua sferturi de tablou ramase libere prin tragere la sorti. 
Capii de serie 5/8 se pozitioneaza pe cele patru optimi ramase libere. 
Capii de serie 9/16 se pozitioneaza pe cele 8 saisprezecimi ramase libere. 
 
 Ceilalti jucatori se vor trage la sorti în functie de numarul de puncte acumulate.  
 
 La toate competițiile individuale în situatia în care un club are mai multi sportivi (dubluri) inscrisi la 
aceeasi proba se va proceda astfel: racheta nr.1 din acel club va fi trasa la sorti urmand ca racheta nr.2 din 
acelasi club să fie trasa la sorti pe jumatatea de tablou opusa celei pe care a fost pozitionata racheta nr.1. 
 
 Exceptand alcatuirea tabloului final care decide desemnarea campionilor nationali (Campionatul 
național), jucatorii din acelasi club nu vor juca intre ei în primul tur (inclusiv turul prelim inar). 
 
 
VII. COMPETIȚII – ORGANIZARE, REGULI GENERALE ȘI ARBITRAJ 
 
 Regulamentul de desfășurare al partidelor este regulamentul BWF.  
  
 Fiecare competitie va avea: 

 director de concurs, 

 secretar de concurs, 

 arbitru principal,  

 la categoriile de vârstă U9 până la U15 - arbitri disponibili de la semifinale 

 la categoriile de vârstă U17, U19, U23 și seniori categoria Elite - arbitri disponibili Incepand cu 
sferturile de finala 

 La Finala Campionatului National de Seniori Elite prezenta arbitrilor acreditati este obligatorie pentru 
toate jocurile 

 La Campionatele Nationale pe echipe este obligatorie prezenta arbitrilor acreditati la toate jocurile 
  
 Arbitrul principal va fi numit de catre Colegiul Central al Arbitrilor în urma consultarilor cu organizatorul 
din lista de arbitri principali. Lista arbitrilor principali va fi  comunicata de catre Colegiul Central al Arbitrilor în 
luna premergătoare urmatorului sezon competitional.  
  
 Directorul de concurs  și secretarul va fi numit de catre organizatori.  
  
 Validarea jucatorilor la fiecare concurs va fi facuta de catre secretarul de concurs impreuna cu arbitrul 
principal în urma verificarii legitimatiilor. 
  
 La sedinta tehnica fiecare club va anunta cel mult doi oficiali desemnati pentru acordarea indicatiilor 
tehnice la terenul de joc. 
 
 Pauza dintre 2 jocuri consecutive susținute de un jucator într-o competitie nu poate fi mai mică de 20 
de minute, indiferent de probele disputate (simplu sau dublu) decat cu acordul jucatorului respectiv. 
  



 Un sportiv nu poate participa în cadrul aceleasi competiții la 2 categorii de varsta. 
  
 În timpul unei competiții sub egida FRB, în cazul în care se desfășoară mai multe categorii, un sportiv 
nu poate să joace la mai mult de 3 probe. 
  
 În cazul în care un sportiv nu se prezintă la terenul de joc în 5 minute de la anunțarea meciului, se 
consideră meci pierdut.  
  
 Numărul maxim de meciuri pe care un sportiv îl poate juca într-o zi este de 7 și anume: 3 meciuri de 
simplu și 4 meciuri de dublu. 
 
 Mingea de joc folosita în cadrul unui turneu trebuie să respecte conditiile regulamenare în ceea ce 
priveste zborul mingei prevazut în regulamentul international. 
  
 Pentru competițiile rezervate categoriilor de vârstă U9 și U11 și se va folosi mingea de plastic. 
Începând cu categoria U13, mingea oficiala de concurs este mingea cu pene. 
  
 Daca nu se fac precizari, mingile de joc vor fi asigurate de catre competitori pe principiul paritatii.  
 
 
VIII. COMPETIȚII INDIVIDUALE 
  
 Competițiile se vor desfășura cu minim 4 sportivi înscriși la probele de simplu și minim 3 perechi la 
înscrise la probele de dublu. 
 
 La Campionatele Naționale (turneul pentru desemnarea campionilor nationali), se va juca astfel: 

 la categoriile seniori (open), U23, U19, U17, U15 și U13 : 

◦ daca sunt 3-5 participanti se joaca o singura grupa  

◦ daca sunt 6 participanti se joaca 2 grupe de trei , primii doi calificandu-se in semifinala unde se 
joaca in sistem cruce castigatorii disputand finala 

◦ daca sunt mai mult de 6 participanti se joaca sistem eliminatoriu 

 la categoriile de vârstă U9 și U11 – în grupe de 3 sau maxim 4 persoane, apoi în sistem eliminatoriu. 
 
 La Campionatul National, primii 24 de jucatori să fie calificati pe tabloul principal de concurs , pentru 
celelalte 8 pozitii pana la tablou de 32 putand juca orice jucator legitimat care respecta conditiile de participare. 
 
 La Cupa Romaniei se va juca astfel: 

 la categoriile seniori (open), U23, U19, U17 - în sistem eliminatoriu; 

 la categoriile U13 și U15 – problele de simplu se joacă în grupe de 3 sau maxim 4 persoane, apoi în 
sistem eliminatoriu, iar probele de dublu se joacă în sistem eliminatoriu; 

 la categoriile U9, U11 – în grupe de 3 sau maxim 4 persoane, apoi în sistem eliminatoriu. 
 
 La competițiile organizate de cluburi, fiecare club organizator va stabili sistemul de joc, pe care il va 
anunta FRB cu 1 luna inainte de inceperea competitiei. În cazul în care nu se face niciun anunt în acest sens 
se va aplica sistemul de joc de la Cupa Romaniei. 
  
 Atunci când numărul participanților într-o probă este mai mic sau egal cu 4 (patru), proba respectivă se 
va juca în sistem grupă. 
  
 Atunci când sistemul de desfășurare este în grupe, un sportiv trebuie să dispute toate meciurile din 
grupa. Nedisputarea unui singur meci atrage dupa sine radierea tuturor rezultatelor obtinute în celelalte 
meciuri. 
 
 Daca un sportiv se retrage dintr-o proba în timpul desfasurarii unei competitii, acest fapt nu atrage 
suspendarea sportivului din celelalte probe. 
 
 Competițiile rezervate veteranilor pot participa jucători legitimati care au vârsta peste 35 de ani. Dacă 
numărul participanților o permite, competițiile de veterani pot fi organizate pe categorii de vârstă din 5 în 5 ani, 
astfel: +35 ani, +40 ani, +45 ani, +50 ani, +55 ani. 
 
 
IX. COMPETIȚII PE ECHIPE 
  
 La competițiile pe echipe un sportiv nu poate juca la mai mult de doua probe într-un meci. 
 La Campionatul National pe echipe un jucator nu poate participa în acelasi an competitional la doua 
echipe de club în tara, sau în tara și strainatate, cu exceptia: 



 terminarea stagiului militar; 

 admiterea în învățământul de stat sau particular acreditat; 

 desfiintarea sectiei; 

 obligații contractuale. 
 Un jucator poate participa în acelasi an competitional la competițiile pe echipe într-o singura echipa din 
cadrul aceleasi categorii de varsta. 
 Un jucator roman care joaca la o echipa din strainatate nu va putea juca în campionatul intern pe 
echipe dar va putea participa la competițiile individuale. 
  
 Campionatul National pe echipe poate avea loc daca exista înscrise în competitie cel putin 3 echipe de 
la 3 cluburi diferite. 
  
 Fiecare echipă care joacă în Liga Națională A are dreptul de a împrumuta 2 jucători. Se pot împrumuta 
și jucători străini, cu condiția ca aceștia să nu joace si la o alta echipa din alta tara la categoria seniori (open). 
În cazul implicării unor jucători străini clubul platește către FRB o taxă de participare pentru jucătorul străin de 
350 de euro. 
 
 Competitiile pe echipe la toate categoriile se desfasoara sub forma unui singur turneu. 
 Un meci va avea 5 jocuri dupa cum urmeaza: SB, SF, DB, DF, DM. 
In cazul în care una din fete participa la probele de dublu fete și dublu mixt ordinea meciurilor va fi: DM, SB, 
SF,DB,DF. În cazul în care un baiat participa la probele de simplu baieti și dublu mixt iar una din fete participa 
la probele de dublu fete și dublu mixt ordinea meciurilor va fi: DM, SF,SB, DB, DF. 
 Competitiile pe echipe se vor desfasura într-o singură grupă (se va juca fiecare cu fiecare) atunci cand 
numărul echipelor participante este mai mic sau egal cu 6.  
 Dacă numărul echipelor participante este intre 7 și 10, echipele se vor organiza în doua grupe în 
cadrul carora se va juca dupa principiul fiecare cu fiecare. Primele 2 echipe clasate în fiecare grupa vor juca 
semifinalele în cruce: locul 1 din prima grupa cu locul 2 din grupa 2 și locul 1 din grupa 2 cu locul 1 din prima 
grupa, castigatoarele urmand sa-si dispute finala, iar pierzatoarele să joace pentru locul 3.  
In cazul în care numarul echipelor este mai mare de 10 Comisia de competiții va stabili un regulament pentru 
desfasurarea competitiei. 
 Pentru participarea la campionatele nationale pe echipe, un club poate împrumuta pentru o competitie 
pe echipe maxim un jucator de la alt club din Romania. În acest sens clubul solicitant va depune la FRB o 
cerere de imprumut semnată și aprobată atât de clubul care solicită împrumutul jucătorului cât și de clubul 
care pune la dispoziția clubului solicitant jucătorul. Cererea va fi depusă la FR Badminton cu cel putin 10 zile 
inainte de începerea competiției. Împrumuturile sunt permise la toate categoriile. 
 Un club poate participa la o competitie pe echipe cu una sau mai multe echipe, în acest caz echipele 
de la acelasi club vor disputa, daca este cazul, meciul direct încă din primul tur. 
  
 Criteriile de departajare la egalitate de puncte:  

 meciul direct;  

 diferenta dintre jocurile castigate și jocurile pierdute; 

 diferenta dintre seturi castigate și seturi pierdute;  

 diferenta dintre puncte castigate și puncte pierdute;  
 
 În cadrul unui meci se vor desfasura obligatoriu toate jocurile. 
 Antrenorii vor anunța la secretariat componența echipei cu 10 minute înainte de începerea meciului. 
Pe foaie vor fi trecute și rezervele cu drept de joc în cazul accidentarii titularilor. Nu se admit modificari în 
timpul desfasurarii unui joc din cadrul unui meci. 
 Câştigătoara  meciului  respectiv  este  echipa  care  acumulează  cel mai  mare  număr  de  jocuri 
câştigate.    
 
 Punctajul acordat este urmatorul: 2 puncte pentru joc castigat, 0 puncte pentru joc pierdut.   
 
 Neparticiparea unui jucator la un joc din cadrul unui meci se penalizeaza cu pierderea meciului iar 
echipa nu va primi niciun punct în clasament. 
  
 Numărul de sportivi înscrişi la concursurile pe echipe, trebuie să acopere jocurile pe care acestea le 
susţin.   
  
 O echipa poate transfera din strainatate cel mult 3 jucatori, taxele de transfer și legitimare fiind în 
aceste cazuri identice cu taxele pentru campionatul intern. 
  
 Echipele care au jucători dublu-legitimați nu mai pot efectua împrumut de jucător pentru competiția pe 
echipe. 
 
 
 X. CONTESTATII 



 
 Orice contestatie se va face în scris și în timp util catre secretariatul competitiei astfel ca judecarea să 
se faca pana la urmatorul joc al celor implicati. Contestatia va fi contrasemnata de catre directorul de concurs.. 
Comisia care va judeca contestatiile va fi formata din directorul de concurs, reprezentantul FRB și arbitrul 
principal. Taxa de contestatie va fi platita FR Badminton. Neplata taxei de contestatie atrage suspendarea 
sportivului din toate competițiile pana la achitarea ei. 
 
 
XI. PREMII 
 
 La competițiile oficiale organizate de catre FRB, câștigătorii vor fi recompensati dupa cum urmeaza: 

 La Campionatele Nationale (echipe și individual) se vor acorda titlurile de campioni (pe echipe și pe 
probe), tricouri de campioni, diplome, medalii și eventuale premii în bani sau obiecte; 

 La etape (turneele) de campionat national se vor acorda diplome și eventuale premii în bani sau 
obiecte; 

 Pe langa acestea organizatorii fiecarui concurs pot contribui prin acordarea unor premii suplimentare 
obtinute din actiuni de sponsorizare. 

 
 
XII. PROBLEME ADMINISTRATIVE 
          
 Cheltuielile de transport, cazare și masa vor fi suportate de fiecare club participant (asociatii) cu 
exceptia cazurilor cind organizatorii fac alte precizari. 
 Plata baremurilor de arbitraj, asistenta medicala și chiria salii vor fi suportate dupa caz de Federatia 
Romana de Badminton sau cluburile (asociatiile) organizatoare. 
 Organizatorii sunt obligati să asigure sali de joc corespunzatoare, asistenta medicala, materiale pentru 
secretariat (tablouri de concurs, foi de arbitraj, etc.) și arbitraj. 
 In cazul in care cei care organizeaza nu respecta regulamentele in vigoare se va aplica o suspendare 
de 1 an de zile a dreptului de organizare de competitii oficiale. 
 
 
XIII. DISPOZIȚII FINALE 
  
 Regulamentul privind organizarea și desfasurarea competitiilor de badminton în Romania se va aplica 
cu incepere de la 15 aprilie 2014. O data cu intrarea lui în vigoare orice alte hotarari sau regulamente 
anterioare se abroga. 
 Modificari la prezentul regulament se vor face daca se constata disfunctionalitati grave. Modificarile se 
fac de catre Comisia de competiții cu aprobarea Biroului Federal și vor fi comnicate tuturor cluburilor membre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note pentru punerea în aplicare a noului regulament: 
 

1. La cap. III. - Calendarul Competițional: Sezonul competițional, începând cu anul competițional 2015-2016 este între 1 iulie și 30 
iunie. Clasificarea juniorilor se scimbă, pentru o parte din jucători vom avea o jumătate de an de juniorat în plus. Până atunci, 
sezonul competițional 2014 se va desfășura (conform calendarului competițional aprobat pe 2014) în perioada 01 ianuarie – 31 
decembrie 2014, iar sezonul competițional 2014-2015 se va desfășura pe perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2015. 

2. La cap. V. - Pentru sezonul competional 2014 ramane în vigoare regula : Juniorii care trec la o categorie de varsta superioara 
vor trece în noua categorie cu 50% din punctele acumulate în anul anterior (fac exceptie juniorii care trec la seniori  și care nu 



vor trece în noua categorie cu puncte). Punctajul acumulat în precedentul an competitional foloseste la asezarea în tablou la 
primul concurs, ulterior asezarea în tablou se va face pe baza puncte acumulate în timpul anului competitional în curs. 

3. La cap. X. - Competiții pe echipe: Până în sezonul competițional 2015-2016 Campionatul National pe echipe la seniori se va 
desfășura la fel ca și cel pentru categoriile inferioare de vârstă. Liga Nationala A si respectiv B se înființează doar din sezonul 
competițional 2015-2016. 

4. La competițiile din calendarul competitional al FRB, de categorie B și C, respectiv la cele de veterani (+35 ani), pana la data de 
31.07.2014 pot participa și jucatori nelegitimati. Dupa aceasta data vor avea drept de joc doar jucatorii legitimati la FRB. 
Jucatorii vor primi puncte și vor intra în clasamentul FRB din momentul legitimarii. Cei care se legitimeaza pana la data de 
31.07.2014 vor primi punctele pentru toate competițiile la care au participat în 2014. Incepand cu 01.05.2014 capii de serie 
pentru competițiile de categorie B, C și de veterani vor fi stabiliti în functie de pozitiile din clasamentul FRB, respectiv din 
clasamentul de veterani. Cei care nu se legitimeaza pana la data de 31.07.2014 vor primi doar punctele obtinute în competițiile 
de dupa legitimare. 


