
  

 
 

                                                                                                                                                        
 

 
 
 
Având în vedere: 
Statutul și regulamentele Federației Române de Baschet, 
Regulamentul General de Organizare al Competițiilor aprobat de Consiliul Director în 24 
septembrie 2018, 
Decizia Consiliului Director din data de 17.08.2021 privind înființarea CCLTO,  
Decizia Consiliului Director din data de 21.09.2021 privind numirea membrilor CCLTO,  
Decizia Consiliului Director din data de 01.02.2022 privind numirea domnului Ștefan Cristian 
Sandulache în funcția de președinte interimar al CCLTO, 
Decizia Comitetului Executiv din data de 04.10.2022 privind încetarea și numirea membrilor 
CCLTO, 
Solicitarea clubului Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej comunicată în data de 
01.11.2022, 
Punctul de vedere al Departamentului de Competiții și Eligibilitate al FRB transmis în data de 4 
noiembrie 2022, 
Punctul de vedere al echipei ABC Leii București transmis în data de 10 noiembrie 2022,  
Punctul de vedere al arbitrului Sasha Faezi transmis în data de 7 noiembrie 2022, 
Votul majorității membrilor CCLTO din cei 5 membri prezenți întruniți în mod statutar în ședința 
din data de 10.11.2022, 

 

 

 

CCLTO emite următoarea: 

DECIZIE  

 

 

 

Art.1 Se constată ca fiind regulamentară depunerea contestației de către Liceul Teoretic 
„Alexandru Papiu Ilarian” Dej, în conformitate cu prevederile art. 20.9 din RGOC, precum și 
respectarea termenului prevăzut la același articol. 

Art.2 Se respinge solicitarea Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej privind acordarea 
”forfait 20 – 0 și fără punct în clasament” clubului ABC Leii București pentru jocurile disputate 
cu CS Olimpia București și CS Fly OC Constanța din cadrul Turneului 2 al Campionatului Național 
U15 feminin, grupa C, deoarece cele semnalate nu se încadrează la art. 20.2 din RGOC. 

Art.3 Se acordă forfait tehnic clubului ABC Leii București pentru jocul disputat cu CS Olimpia 
București din cadrul Turneului 2 al Campionatului Național U15 feminin, grupa C, conform 
prevederilor art. 20.9 lit. b) pentru nerespectarea punctului 3 al Deciziei Consiliului Director 
emisă în data de 27.09.2022 și publicată spre luare la cunoștință pe pagina federației. 
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Art.4 Se acordă forfait tehnic clubului ABC Leii București pentru jocul disputat cu CS FLY OC 
Constanța din cadrul Turneului 2 al Campionatului Național U15 feminin, grupa C, conform 
prevederilor art. 20.9 lit. a) pentru nerespectarea punctului 3 al Deciziei Consiliului Director 
emisă în data de 27.09.2022 și publicată spre luare la cunoștință pe pagina federației.  

Art.5 Se comunică prezenta decizie Departamentului de Competiții și Eligibilitate pentru 
omologarea cu ”forfait tehnic” a rezultatelor ABC Leii București în cadrul Turneului 2, grupa C, 
conform celor prevăzute la art.3 și art.4 din prezenta decizie, respectiv pentru publicarea 
rezultatelor pe pagina web oficială a federației. 

Art.6 Se comunică prezenta decizie clubului Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej, în 
calitate de petent, cu drept de contestare la Comisia de Apel în conformitate cu prevederile 
Statutului și a regulamentelor FR Baschet. 

Art.7 Se transmite Departamentului de Comunicare spre publicare decizia CCLTO pe pagina 
oficială a FR Baschet, www.frbaschet.ro, iar publicarea acesteia reprezintă luare la cunoștință. 

 

 

 

 

 

Președinte CCLTO 

Ștefan Cristian SANDULACHE 

http://www.frbaschet.ro/

