REGULAMENT DE DESFASURARE
AL CAMPIONATULUI NATIONAL

JUNIORI

IV

F E M I N I N - MASCULIN
AN COMPETITIONAL
2017 – 2018
Participa:
- Cluburile afiliate la F.R.Handbal;
- Asociatii sportive sau scolare afiliate la A.J.H. / A.M.H..
Au drept de joc sportivii nascuti in anii 2005 - 2006 si mai tineri ( 2007-2008)
Legitimarea sportivilor se va face pe baza de :
- Legitimatie F.R.Handbal;
sau
- Copie xerox a Certificatului de Nastere cu poza, viza anuala si viza medicala – vizata
de catre A.J.H. / A.M.H.
sau
- Legitimatie de sportiv eliberata de A.J.H. / A.M.H., cu poza, viza medicala si viza anuala
- La Turneul Semifinal si Turneul Final, participarea sportivilor va fi în mod obligatoriu
pe baza legitimaţiei tip F.R.Handbal cu poză, viză medicală şi viză anuală
In toate fazele competitiei echipele participante au obligatia de a folosi numai sportivii
proprii.
Nu sunt permise imprumuturile de jucatori/jucatoare.
Regulamentul de joc :
- Timpul de joc:
- Pauza:
- Eliminarea:

2 reprize x 20 minute;
5 minute;
1 minut.

Se recomanda ca sportivii / sportivele care sunt inscrisi / inscrise pe raportul de joc sa
participle efectiv la joc.
Cerinte privind regulamentul de joc al competitiei:

In prima repriza este obligatorie folosirea de catre echipa aflata in aparare a Sistemului de
APARARE AVANSATA:
-

Jucatoarele/jucatorii echipei aflate in aparare vor lua pozitii si vor actiona in afara
liniei de aruncare libera (semicercul de 9 m);

-

Intre 6m si 9m este permisa doar relatia aparator / atacant (cu minge sau fara);

-

In cazul in care echipa aflata in atac initiaza anumite actiuni tactice (circulatii, plecari
ale jucatoarelor/jucatorilor cu minge sau fara etc.) echipa in aparare are dreptul sa
intre intre 6m si 9m cu un numar de jucatoare/jucatori egal cu cel al atacantilor care
actioneaza intre 6m si 9m.

-

In inferioritate numerica, echipa din aparare se poate retrage intre 6m si 9m;

-

In superioritate numerica, echipa din aparare ramane in asezarea initiala (sistemul de
aparare avansata); De asemenea, in orice situatie de egalitate numerica( 6X6, 5X5,
4X4, etc. ) echipa in aparare va utiliza sistemul de aparare avansata.

-

La aruncarile de la 9 m, echipa din aparare, are dreptul sa intre 6m si 9m, cu acelasi
numar de jucatoare/jucatori pe care il au atacantii (din zid, plus unul impotriva celui
care se pregateste pentru aruncare);

-

Nu este permisa schimbarea portar – jucatoare/jucator de camp si nici participarea
portarului in atac (nu are voie sa treaca de linia de centru), cu exceptia situatiei de
inferioritate numerica a echipei aflate in atac; In cazul efectuarii unei schimbari
portar / jucatoare/jucator de camp sau participarii portarului in atac (in caz de
egalitate numerica) vinovata/vinovatul va fi sanctionata/sanctionat cu eliminare
(eliminarea nu se consemneaza in dreptul sportivei/sportivului in raportul de joc si in
cazul repetarii de catre aceiasi/acelasi sportiva/sportiv, nu determina descalificarea
acesteia/acestuia) si pierderea mingii de catre echipa in cauza, daca mingea este in
joc;

-

Nerespectarea cerintei de folosire a apararii avansate determina un avertisment de
echipa, urmat de eliminarea sportivei/sportivului care nu respecta sistemul de
aparare. Avertismentul pentru nerespectarea sistemului de aparare se va acorda la
fiecare atac pozitional.
Sanctiunea (eliminarea) este individuala dar nu se inscrie in dreptul
sportivei/sportivului, in raportul de joc si, in cazul repetarii de catre aceiasi/acelasi
sportiva/sportiv, nu determina descalificarea acesteia/acestuia. Scorer /
cronometrorul va afisa la masa oficiala numarul jucatoarei/jucatorului
sanctionate/sanctionat si timpul de eliminare.

-

In cazul executarii unei aruncari libere dupa expirarea timpului de joc al primei
reprize toate/toti jucatoarele/jucatorii echipei in aparare, aflate pe terenul de joc, pot
participa la joc;

-

In cazul in care o/un jucatoare/jucator eliminata/eliminat pentru nerespectarea
sistemului de aparare protesteaza la decizia arbitrilor, sau daca un oficial protesteaza
pentru eliminarea data, se va respecta regulamentul de joc.

-

Daca se produc simultan sau imediat consecutiv o abatere de la apararea in sistem si
o abatere de la regulament care impune o sanctiune se va acorda numai sanctiunea
care se inscrie in raportul de joc;

-

Toate celelalte sanctiuni acordate in baza regulamentului de joc raman neschimbate.

Foaia de arbitraj :
- Raport de joc F.R.H.;
- pot fi inscrisi pana la 16 jucatori / jucatoare, din care cel mult 3 sportivi / sportive
nascuti /nascute in anii 2007 si/sau 2008;
- Nerespectarea cerintelor de varsta se sanctioneaza astfel:
omologarea rezultatului cu 0 – 10, pentru echipa in culpa, aceasta fiind si
penalizata cu scaderea a 1 punct in clasament.
Arbitri:
- Arbitrajul poate fi asigurat de unu / doi arbitri la centru si un arbitru la foaie;
- Arbitrajul poate fi asigurat de arbitri tineri sau de catre arbitri elevi,sau juniori I.
Clasamente :
- Conform Regulamentului de organizare si desfasurare a competitiilor nationale de
handbal (R.O.D.C.N.H.)
- Omologarea rezultatelor pentru toate fazele competitiei revin A.J.H. – A.M.H.
organizatoare. .
Cheltuieli :
- Toate cheltuielile aferente bunei desfasurari a competitiei vor fi achitate de fiecare echipa
in parte, sau conform cu regulamentul organizatorului.

Dupa fiecare etapa competitionala AJH-urile si AMH, la masculin, au
obligatia sa trimita prin e-mail pentru masculin la adresa alexandru.dia@frh.ro
şi pentru feminin la adresa steluta.luca@frh.ro echipele participante si
profesorii acestora precum si rezultatele.
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- Feminin si Masculin

Faza pe localitate

Datele de disputare vor fi stabilite de catre A.J.H.(A.M.H.) - uri.
Se vor organiza de catre A.J.H. / A.M.H. competitii cu echipe din sate, comune, orase,
municipiu, judet. Fiecare A.J.H. / A.M.H. poate califica la etapa urmatoare maximum 4 (patru)
echipe.
Termen maxim Masculin 18.03.2018
Termen maxim Feminin 18.02.2018

2.

Faza pe euro-regiuni (zona)
Organizata de A.J.H. / A.M.H. din euro - regiunea geografica.
Locul de desfasurare se va stabili in una din localitatile din euro-regiunile RO 1 – RO 8, prin
protocol incheiat intre presedintii A.J.H / A.M.H.-urilor din euro-regiune.

RO 1 – Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui.
RO 2 – Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta.
RO 3 – Arges, Dambovita, Prahova, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman.
RO 4 – Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt.
RO 5 – Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin.
RO 6 – Satu Mare, Maramures, Bihor, Salaj, Bistrita, Cluj-Napoca.
RO 7 – Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures.
RO 8 – Ilfov, Bucuresti (6 sectoare)
Din faza pe euro-regiuni se califica maxim 4 echipe pentru faza semifinala.
Termen maxim Masculin
22.04.2018
Termen maxim Feminin
22.04.2018
3.

Faza semifinala
- Masculin 27.05.2018
- Feminin 20.05.2018
Organizata de A.J.H. / A.M.H. din euro - zonele geografice participante.
In anul competitional 2017-2018 organizeaza RO 2, RO 8, RO 5 si RO 7.
- Grupa 1: RO 1 – RO 2
- Grupa 2: RO 3 – RO 8
- Grupa 3: RO 4 – RO 5
- Grupa 4: RO 6 – RO 7
Din fiecare grupa semifinala se califica pentru faza finala 4 echipe.

4.

Turneul final
-

5.

Masculin 14-17.06.2018
Feminin 14 -17.06.2018

Localitatea de disputare a jocurilor finale

Locul de desfasurare a jocurilor finale se va stabili de catre F.R.Handbal – Comisia
Centrala de Competitii. din timp, prin analiza de oferte, intr-o localitate cu minim 2 sali
regulamentare pentru juniori.
Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu sezonul competitional 2017 / 2018.

