
PROTOCOL MEDICAL 

privitor la organizarea si desfasurarea evenimentului 

AJB Trophy 2021 in salile de sport din Cluj-Napoca 

 

DENUMIREA EVENIMENTULUI: AJB Trophy 2021 

 

ORGANIZATOR: Asociatia Judeteana de Baschet Cluj  

 

PARTENERI: 

Asociatia Club Sportiv All4Basket Cluj-Napoca 

Primaria si Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca 

 

CONDITII PENTRU PARTICIPARE  

Au dreptul de a participa la AJB Trophy 2021 toate echipele care isi manifesta interesul. 

AJB trophy 2021 este competitia de baschet care se desfasoara pe raza judetului Cluj si la 

care participa echipe constituite din sportivi amatori si / sau sportivi juniori legitimati la alte 

structuri sportive afiliate la FR Baschet si inscrise doar in Campionatele Nationale de juniori. 

Echipele nu au dreptul sa inregistreze jucatori legitimati in cadrul structurilor sportive inscrise 

in sezonul competitional 2021-2022 in Liga Nationala de Baschet si Liga I, organizate sub 

egida Federatiei Romane de Baschet. 

Jucatorii juniori legitimati in cadrul structurilor sportive afiliate la FR Baschet si inscrise in 

Campionatele Nationale de juniori au nevoie de acordul scris al structurii sportive in vederea 

inscrierii la AJB Trophy 2021. 

Perioada de inscriere: 18 - 25 august 2021 

 

ECHIPELE 

Fiecare echipa poate sa inscrie si sa primeasca drept de joc pentru AJB Trophy 2021 pentru 

un numar maxim de 16 (saisprezece) jucatori si un numar minim de 10 jucatori. 

Delegatia unei echipe pentru fiecare meci este compusa din maxim 13 (treisprezece) 

membri: 

● 12 jucatori, 

● 1 antrenor. 

Toti membrii delegatiei trebuie sa posede acreditari de acces emise de catre organizator. 

 

ECHIPAMENTUL DE JOC 

Jucatorii si antrenorii trebuie sa fie regulamentar si uniform echipati (jucatorii) – tricouri / 

maiouri de aceeasi culoare, cu numere inscriptionate. 



SALILE / TERENUL DE JOC 

Toate meciurile din cadrul AJB Trophy 2021 se organizeaza in sali de sport care beneficiaza 

de infrastructura minima necesara pentru desfasurarea competitiilor de baschet. Asigurarea 

pozitiilor pentru desfasurarea evenimentului in sala de sport constituie responsabilitatea 

organizatorului. 

 

SISTEM COMPETITIONAL 

Echipe inscrise: 6 echipe - 2 grupe x 3 echipe 

* componenta grupelor: tragere la sorti 

Faza grupelor: fiecare cu fiecare in grupa (1 meci / echipa / saptamana) (faza grupelor = 3 

saptamani) 

Perioada: septembrie - octombrie 2021 

Final Four: (= 1 saptamana) 

semifinale (1A vs 2B / 2A vs 1B) 

finala 

* perioada: septembrie - octombrie, in functie de disponibilitate BTarena / Sala Sporturilor 

“Horia Demian” 

 

REPROGRAMAREA MECIURILOR 

Organizatorul poate aproba reprogramarea sau amanarea unor jocuri in cazul imposibilitatii 

indeplinirii conditiilor de desfasurare, insa doar in cazul unor situatii de forta majora. 

 

OBLIGATIILE ECHIPELOR 

Ambele echipe sunt obligate sa ia toate masurile pentru asigurarea: 

a. participarii la joc respectand cu strictete normele de disciplina si sportivitate. 

b. respectarii tuturor prevederilor prezentului Protocol medical privind participarea la 

AJB Trophy 2021. 

c. protejarii imaginii jocului de baschet, pe aceea a organizatorului, a partenerilor 

acestuia, a FR Baschet, cat si a propriei echipe si a echipei adverse. 

d. unui comportament civilizat, care sa nu incite adversarii la producerea unor acte de 

violenta si la stari conflictuale. 

 

OFICIALII JOCULUI 

Oficialii jocului sunt: 

a. 2 sau 3 arbitri 



b. un scorer 

c. un cronometror pentru timpul de atac 

d. asistenta medicala 

e. un reprezentant CJAB Cluj (in anumite situatii) 

f. un reprezentant al Organizatorului. 

 

DISPOZITII FINANCIARE 

Taxa pentru participarea la AJB Trophy 2021 este de 200 lei / echipa, taxa care va fi achitata 

la inscriere. 

 

CONDITII GENERALE 

Competitiile nationale de baschet in salile de sport se vor organiza cu respectarea 

prezentului “Protocol medical”, elaborat in concordanta cu Ordinul comun al Ministerului 

Tineretului si Sportului si Ministerului Sanatatii nr. 310/708/18.05.2021, publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 522, in data de 20.05.2021, precum si cu regulamentele si Statutul 

Federatiei Romane de Baschet. 

Prezentul “Protocol medical” poate suferi modificari, in functie de situatia epidemiologica din 

Romania si de alte masuri impuse de autoritati in perioada pandemiei COVID-19. 

Conditiile si masurile descrise in prezentul “Protocol medical” au ca scop reducerea la minim 

a riscului aparitiei infectarii cu COVID-19 in randul tuturor participantilor (sportivi, antrenori, 

membri staff-uri echipe, arbitri, oficiali masa scorerului, personal administrativ-organizatoric 

etc.) la competitiile de baschet in salile de sport, respectiv pentru evenimentul AJB Trophy 

2021. 

Deoarece riscul aparitiei infectarii cu COVID-19 nu poate fi eliminat in totalitate, se impune in 

randul tuturor participantilor un grad ridicat de asumare si de conformare voluntara, dar mai 

ales de responsabilitate, de la sportivi si membrii staff-urilor echipelor participante, pana la 

arbitri, oficiali masa scorerului si personal administrativ-organizatoric. 

Toti participantii trebuie sa-si monitorizeze in permanenta starea de sanatate si sa respecte 

cu strictete toate masurile de protejare impotriva infectarii cu COVID-19, precum si sa tina 

cont de recomandarile de a solicita asistenta medicala de urgenta si a se izola in cazul 

aparitiei simptomelor COVID-19. 

 

Simptomatologie COVID-19 

La triajul epidemiologic zilnic (intrarea in sala de sport) vor fi urmarite si observate cele mai 

frecvente posibile simptome: febra, dificultate respiratorie (reducerea sau cresterea 

frecventei respiratorii), tuse repetata, dureri in gat, stare de oboseala, dureri musculare, 

pierderea gustului sau mirosului etc. In cazul inregistrarii unei temperaturi peste 37,3 grade 

C, se va repeta termometrizarea dupa 5 minute de repaus. Daca temperatura ridicata se 

mentine, cadrul medical prezent la eveniment va decide, dupa evaluarea starii de sanatate a 

persoanei respective, daca se impune izolarea de restul grupului si daca este cazul sa fie 

contactate alte autoritati sanitare (medic de familie, ambulanta etc). 



Masuri de preventie pentru limitarea raspandirii COVID-19 

- spalarea frecventa a mainilor cu apa si sapun timp de 20 de secunde si folosirea unui 

dezinfectant pentru maini avizat/autorizat; 

- acoperirea gurii si nasului in caz de tuse sau stranut cu plica cotului sau cu o batista de 

hartie si aruncarea imediata a batistei urmata de igienizarea mainilor; 

- evitarea atingerii accidentale a fetei, ochilor, gurii, nasului, cu mainile neigienizate; 

- folosirea pentru dezinfectare doar a produselor biocide avizate/autorizate; 

- curatarea si dezinfectarea riguroasa a tuturor suprafetelor comune, a materialelor si 

echipamentelor sportive dupa fiecare utilizare; 

- dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru maini in locatiile unde se organizeaza 

activitatile sportive. 

- purtarea obligatorie a mastii de protectie in spatii inchise si in spatii deschise, cu exceptia 

momentelor cand sportivii desfasoara antrenamentele sau participa activ la meciuri. 

- respectarea distantarii de 2 metri 

 

Proceduri in cazul unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 

In cazul aparitiei unui caz suspect COVID-19 sau a declansarii unui focar, se aplica normele 

prevazute in Ordinul comun MTS si MS, nr. 310/708 din 18.05.2021. In acest sens: 

- se va amenaja in sala de sport unde se desfasoara activitatea sportiva un spatiu de izolare, 

bine ventilat si care sa nu comunice cu alte incinte sau spatii definite, pentru cel putin o 

persoana cu simptomatologie COVID-19. Utilitatea este aceea de a izola imediat persoana 

care prezinta suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 de celelalte persoane prezente la meci 

pana la un consult de specialitate/evacuare/testare. Se va anunta cazul suspect catre 

personalul medical de la terenul de joc; contactarea medicului de familie sau a autoritatilor 

sanitare. Spatiile de izolare sunt folosite exclusiv pentru o astfel de situatie. Organizatorul va 

anunta administratorul salii de sport despre caz, urmand ca acesta sa urmeze pasii 

prevazuti in legislatie (aerisirea, curatenia si dezinfectia spatiului etc). 

- in cazul in care, in urma testarilor programate pentru participarea la competitie, se 

descopera unul sau mai multe cazuri pozitive, se urmeaza toti pasii prevazuti in legislatie si 

indicatiile primite de la medicul de familie si/sau Directia de Sanatate Publica. 

- persoanele al caror test este pozitiv se izoleaza imediat si, in continuare, se vor urma 

procedurile stabilite prin normele legale in vigoare. 

- persoanele al caror test este negativ si care NU sunt identificate drept contacti in urma 

anchetei epidemiologice realizata de Directia de Sanatate Publica isi continua activitatea 

sportiva. 

- contactii persoanelor pozitive, stabiliti ca atare in urma anchetei epidemiologice, vor urma 

prevederile legale in vigoare si dispozitiile Directiei de Sanatate Publica. 

- pentru ca restul echipei, cu rezultate negative la testarea respectiva, sa poata participa la 

eveniment, este necesar ca Directia de Sanatate Publica sa precizeze ca acestia (ceilalti 

componenti ai echipei/delegatiei) NU au fost identificati drept contacti cu persoana care are 

rezultat pozitiv la testarea COVID-19. 



- in cazul in care o echipa sau mai multe nu se prezinta la un meci din cadrul AJB Trophy 

2021, din motive medical-epidemiologice, atunci: 

a. la sfarsitul fazei grupelor se va programa o bula tampon, in care vor fi prezente 

echipele cu restante, acestea jucandu-se in ordinea etapelor; 

b. pentru restantele care nu mai pot fi jucate, se va acorda forfait tehnic; 

c. pentru toate cazurile neprevazute, organizatorul va analiza si va decide. 

Referitor la o persoana care a avut rezultat pozitiv la testarea COVID-19 si a incheiat 

perioada de izolare stabilita prin normele legale in materie, aceasta poate reveni in 

activitatea sportiva si poate participa la evenimentul AJB Trophy in baza unei adeverinte 

medicale eliberata de medicul de familie (sau, in lipsa acestuia, de catre Directia de 

Sanatate Publica), prin care se precizeaza ca persoana respectiva are statut de vindecat (cu 

precizarea clara a datei cand a iesit din izolare). In conformitate cu Ordinul Ministerului 

Sanatatii 1513/2020, cu modificarile ulterioare (Ordinul MS 1819/2020), pacientii care au fost 

declarati vindecati nu mai trebuie sa fie retestati RT-PCR timp de 90 de zile de la vindecare, 

cu exceptia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvolta simptomatologie 

clar sugestiva. In plus, in cazul in care o persoana care participa la activitatea sportiva este 

supect confirmat cu COVID-19, dupa izolarea si ulterior evacuarea acesteia, se vor realiza 

obligatoriu operatiuni de dezinfectare a spatiilor respective, de catre unitati de dezinfectie, 

dezinsectie si deratizare autorizate. 

 

Premergator participarii la AJB Trophy 2021 

a. Fiecare echipa participanta la AJB Trophy 2021 trebuie sa desemneze o persoana care 

devine delegat responsabil cu verificarea respectarii normelor sanitar-epidemiologice impuse 

de catre autoritati pentru activitatea sportiva. Echipa va informa organizatorul despre numele 

delegatului responsabil si datele de contact ale acestuia in momentul inscrierii echipei. 

Delegatul responsabil al fiecarei echipe participante la AJB Trophy 2021 va informa 

organizatorul asupra situatiei medicale a echipei, dar si asupra oricaror altor aspect aparute 

inaintea si in timpul participarii la competitii (daca exista sau nu cazuri COVID-19 in cadrul 

echipei si daca a fost sau nu declansata vreo ancheta epidemiologica). 

b. Premergator participarii la primul meci din cadrul AJB Trophy 2021, in perioada stabilita 

pentru inscriere (respectiv 18 - 25 august 2021) echipa participanta trebuie sa transmita 

organizatorului urmatoarele: 

I). tabelul nominal, cu intreaga componenta a echipei – sportivi, membri ai staff-ului 

tehnic (antrenori). 

II). o declaratie din partea delegatului responsabil al echipei ca isi asuma 

raspunderea pentru respectarea normelor sanitar-epidemiologice (masca, 

dezinfectare, distantare etc) de catre membrii echipei pe care o reprezinta pe durata 

participarii in competitie. In cazul in care se constata nereguli in randul membrilor 

echipei se dicteaza sanctiuni, care pot merge, in functie de gravitate, pana la 

eliminarea echipei din competitie. 

III). adeverinta medicale pentru fiecare sportiv inscris in tabelul nominal al echipei din 

care sa rezulte ca este apt pentru efort fizic, pentru a-i servi la competitia sportiva 

AJB Trophy 2021. 



IV). in cazul sportivilor minori, componenti ai echipei, este necesara o declaratie pe 

proprie raspundere din partea parintilor sau a tutorelui legal ca sunt de acord cu 

participarea sportivului minor la AJB Trophy 2021, in conditiile prezentului “Protocol 

medical” si implicit cu testarea COVID-19. 

V) acord privind participarea la AJB Trophy 2021 pentru fiecare membru al echipei 

(jucatori, antrenori), la care se va atasa o copie după cartea de identitate / pasaport 

c. stabilirea componentei delegatiei fiecarei echipe participante la AJB Trophy 2021 (maxim 

12 sportivi si un antrenor – maxim 13 persoane in total. 

d. realizarea listei oficiale de joc (L12) si informarea arbitrului principal inaintea fiecarui meci. 

Verificarea acreditarilor de acces se va face inaintea fiecarui meci de catre arbitrul principal.  

e. prezentarea dovezii vaccinarii (Adeverinta de vaccinare sau Certificat de vaccinare) sau, 

dupa caz, a rezultatelor testarii Covid-19 premergatoare meciurilor din cadrul AJB Trophy 

2021, pentru detectarea virusului Sars-Cov-2 (rezultatele pentru toate persoane care sunt 

prezente in delegatia pentru meci). 

Echipa nu va avea acces in sala de sport si nu va intra in “bula epidemiologica” daca nu are 

toate rezultatele negative de la testarea Covid-19 (in cazul in care apare si un rezultat 

pozitiv, trebuie sa se prezinte si o adresa scrisa din partea Directiei de Sanatate Publica, 

prin care se arata ca restul componentilor echipei, cu rezultate negative nu au fost declarati 

contacti in urma anchetei epidemiologice si pot continua activitatea sportiva).  

 

Referitor la calendarul de testare premergator participarii la AJB Trophy 2021  

Testele pentru depistarea infectiei cu virusul Sars-Cov-2 prevazute in Anexa 5 din Ordinul 

comun al MTS si MS, nr. 310/708 din 18.05.2021, sunt considerate valabile numai daca sunt 

facute in unitati avizate de Ministerul Sanatatii si efectuate in conformitate cu metodele 

aprobate de Ministerul Sanatatii,. 

Pentru siguranta epidemiologica a competitorilor, echipele participante la AJB Trophy 2021 

trebuie sa realizeze testarea Covid-19 a sportivilor si a celorlalti membri din staff-ul echipei 

cu cel mult 48 de ore inainte de data programata pentru inceperea meciului; testarea este 

realizata de intreaga delegatie care cuprinde persoanele participante la fiecare meci. 

Totodata, testarea arbitrilor, a oficialilor de la masa scorerului (inclusiv statisticieni), precum 

si a personalului organizatoric-administrativ trebuie sa fie realizata cu cel mult 48 de ore 

inainte de data inceperii fiecarui meci. 

Persoanele vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de 

la finalizarea schemei complete de vaccinare sunt exceptate de la obligatia testarii 

prevazuta in Anexa nr. 5 a Ordinului comun MTS si MS. 

Participarea la AJB Trophy 2021 este permisa urmatoarelor categorii: 

- persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului Sars-Cov-2 pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare - adeverinta de 

vaccinare / certificat de vaccinare; 

- persoanelor care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 48 

de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 

de ore; 



- persoanelor care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara 

confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2. 

In cazul aparitiei unui rezultat pozitiv la testarea Covid-19, persoana respectiva trebuie sa 

respecte toate procedurile prevazute in acest sens, respectiv se anunta Directia de Sanatate 

Publica si se urmeaza indicatiile primite de la acestea. 

Durata de izolare a cazurilor confirmate va fi in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Persoanele al caror test este negativ si care NU sunt identificate drept contacti in urma 

anchetei epidemiologice realizata de Directia de Sanatate Publica isi continua activitatea 

sportiva. 

Contactii persoanelor pozitive, stabiliti ca atare in urma anchetei epidemiologice, vor urma 

prevederile legale in vigoare si dispozitiile Directiei de Sanatate Publica. 

Totodata, daca, in orice moment, una dintre persoanele mentionate mai sus dezvolta 

simptome COVID-19 pe durata participarii la un meci, aceasta se izoleaza imediat si se 

informeaza autoritatile sanitare si Directia de Sanatate Publica, urmand procedurile legale in 

vigoare. 

La AJB Trophy 2021, organizatorul va asigura minim prezenta unui cadru medical autorizat, 

pe parcursul intregii competitii sportive. 

 

Proceduri ce trebuie respectate in pregatirea si desfasurarea meciurilor 

Realizarea unui triaj epidemiologic pentru meciuri, care va fi efectuat la sosirea echipei la 

sala de sport de catre personal medical specializat, iar datele vor fi trecute pe un tabel de 

catre delegatul oficial al echipei (termometrizare, simptomatologie).  

Vor fi disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate/dispensere cu dezinfectant pentru 

maini avizat/autorizat la intrarea in sala de sport, dar si in imediata apropiere a terenului de 

joc. 

Fiecare echipa va avea la dispozitie o toaleta proprie. La fel, oficialii si arbitrii vor avea la 

dispozitie toaleta proprie. 

In timpul unui meci, fiecare sportiv sau membru din staff-ul tehnic va folosi doar obiectele 

personale (prosoape, sticle de apa etc), nefiind premise in niciun moment schimburi de 

obiecte personale. Totodata, in timpul incalzirii, fiecare sportiv va lucra cu materialele propri 

(salteluta, corzi elastice etc). 

Fiecare jucator/oficial va veni la sala cu rucsac propriu, pentru depozitarea 

echipamentului/materialelor necesare. 

La incalzirea comuna, fiecare echipa va folosi setul propriu de mingi. Mingile de joc sunt 

puse la dispozitie de catre organizator si vor fi dezinfectate periodic (la time-out-uri, in 

pauzele dintre sferturi). 

Este obligatoriu ca bauturile (energizante, hidratante etc) folosite de sportivi sau membrii 

staff-urilor sa fie puse in sticle personalizate. Acestea sunt folosite individual si nu se 

transmit de la o persoana la alta. 

In timpul meciului, nu vor purta masca jucatorii prezenti pe terenul de joc, antrenorii principali 

care acorda indicatii tactice, precum si arbitri nominalizati sa oficieze jocul. 



Masa oficiala va fi organizata in asa fel incat intre oficiali sa fie mentinuta distantarea. 

Oficialii si arbitrii vin la teren direct echipati in uniformele de joc. 

 

SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA PROTOCOLULUI MEDICAL 

- nedesemnarea de catre echipa a unui delegat responsabil cu organizarea, coordonarea si 

repectarea de catre componentii echipei a normelor impuse de autoritati, precum si a 

prevederilor prezentului protocol medical - se sanctioneaza cu interzicerea accesului echipei 

respective la AJB Trophy 2021. 

- neprezentarea dovezilor de vaccinare sau, dupa caz, a rezultatelor testarilor inainte de 

fiecare meci – se sanctioneaza cu interzicerea accesului echipei respective la meciul din 

cadrul AJB Trophy 2021. 

- refuzul delegatului echipei de a semna ca este informat despre prezentul Protocol medical 

si ca isi asuma raspunderea pentru respectarea tuturor normelor si regulilor de catre 

componentii echipei pe care o reprezinta – excluderea echipei respective de la AJB Trophy 

2021. 

- nerespectarea obligatiei de informare a organizatorului in legatura cu posibila depistarea a 

unui caz suspect de COVID-19 pe perioada desfasurarii evenimentului – excluderea echipei 

din competitia respectiva. 

- nerespectarea obligatiilor de folosire a echipamentelor sportive, a celor de protectie, a 

recipientelor personalizate pentru hidratare/energizare si a reguli de distantare sociala – se 

poate ajunge pana la excluderea echipei din AJB Trophy 2021. 

In functie de gravitatea abaterilor, sanctiunile pentru echipe/participanti pot fi: 

a). Pana la interzicerea participarii echipei la eveniment (in cazul unor nereguli grave 

inaintea inceperii evenimentului) 

b). Excluderea participantului sau chiar a echipei de la eveniment (in cazul unor nereguli 

grave constatate pe perioada evenimentului) 

c). Pierderea meciurilor prin forfait ethnic 

d). Suspendare pentru o perioada determinata (pentru abateri individuale, care nu produc 

efecte asupra echipei). 

In functie de gravitatea abaterilor, sanctiunile pentru arbitri si oficiali pot fi: 

a). Abatere minora: se acorda un avertisment 

b). Abateri grave: se aplica o suspendare de la delegare pentru o perioada determinata, in 

functie de gravitate 

 

Accesul spectatorilor la AJB Trophy 2021 

Meciurile din faza grupelor a AJB Trophy 2021 se joaca fara accesul spectatorilor. 

  


