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Capitolul I.Definiţii şi atribuţii
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele şi cadrul de pregătire, organizare,
desfăşurare, omologare şi control ale competitiilor nationale de handbal din România.
Art. 2.Comisia F.R. Handbal abilitata să organizeze şi să controleze competitiile
nationale de handbal este Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi
Clasificări (numită în continuare Comisia Centrală de Competiţii), care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul Departamentului Organizatoric.
Art. 3. Preşedintele Comisiei Centrale de Competiţii este propus Presedintelui FR
Handbal de catre Secretarul general, validat de Comitetul Director si aprobat de Consiliul
de Administratie. Membrii comisiei sunt propusi de catre Presedintele acesteia, validati de
Comitetul Director si aprobati de Consiliul de Administratie. Comisia Centrală de
Competiţii are următoarea structură :
Preşedinte;
Vicepreşedinte;
Secretar;
Membri .
Activitatea Comisiei Centrale de Competiţii este condusă de către Secretarul General, şef
al Departamentului Organizatoric.
Art. 4. Comisia Centrală de Competiţii are următoarele atribuţii:
- elaborează prezentul regulament şi urmăreşte, după aprobarea lui, respectarea
acestuia;
- asigură desfăşurarea competiţiilor naţionale, îndrumă şi controlează, prin
Asociaţiile Judeţene de Handbal şi a Municipiului Bucureşti, organizarea în bune condiţii a
întregului sistem competiţional al ţării;
- întocmeşte împreună cu Comisia Tehnică a F.R.Handbal programul competiţional
şi urmăreşte organizarea şi execuţia acestuia;
- omologhează rezultatele jocurilor din toate Campionatele Naţionale şi întocmeşte
clasamentele intermediare si finale ale acestora;
- pastrează evidenţa la zi a jocurilor şi participarea jucătorilor în competiţiile
naţionale;
- propune Consiliului de Administraţie spre aprobare afilierea, fuziunea, radierile,
precum şi schimbările de denumire ale structurilor sportive;
- avizează omologarea bazelor sportive, făcută de către A.J.H./A.M.H, pentru
competiţiile naţionale şi ţine evidenţa lor.
Art. 5. În teritoriu, Comisia Centrală de Competiţii colaborează cu
AJH/AMH.
Atribuţiile acestora sunt următoarele :
- reprezintă interesele F.R.Handbal în zona respectivă;

presedintii

- asigură informarea reciprocă dintre F.R. Handbal, cluburile, arbitrii şi antrenorii din
zonă ;
- urmăreşte întocmirea şi desfăşurarea programului competiţional din zona
respectivă;
- sprijină organizarea cantonamentelor şi jocurilor loturilor naţionale ale României;
5.1 Comisia Centrală de Competiţii se întruneşte trimestrial, iar sedinţa este
statutară prin prezenţa a jumătate plus unu dintre membrii săi.
5.2 Grupa operativă a Comisiei Centrale de Competiţii îşi desfăşoară activitatea
săptămânal în fiecare zi de marti între orele 16 00 - 2100 sau ori de cate ori este nevoie, la
sediul F.R. Handbal, şi soluţioneaza problemele curente ale acestei comisii
5.3 Grupa operativă este alcatuită din 9 persoane: preşedinte, vicepreşedinte,
secretar şi 6 membri;
5.4 Activitatea Grupei operative se desfăşoară în cadrul Departamentului
Organizatoric al F.R. Handbal şi este condusă direct de către Secretarul General.
Capitolul II.Membri afiliaţi
Art. 6. Afilierea. O structură sportivă (club, asociaţie judeţeană) poate solicita
afilierea la F.R. Handbal, prin depunerea următoarelor documente:
- Cerere de afiliere, avizata de AJH/AMH
- Copie legalizata dupa CIS
- Statutul structurii sportive ( forma autentificata la notar sau certificata de avocat),
precum si modificarile ulterioare
- Taxa de afiliere : 1.000 lei pt. juniori si 2.000 lei pt. seniori

Cluburile sportive afiliate care nu inscriu nici o echipa in competitiile oficiale timp de
2(doi) ani, pierd calitatea de membru afiliat al FR Handbal.
Art. 7. Schimbarea denumirii
7.1. Echipele îşi pot schimba denumirea adăugând la cea din CIS, denumirea
eventualilor sponsori, printr-o cerere adresată F.R. Handbal, însoţită de:
- protocol încheiat între clubul de bază şi sponsori ( semnat şi ştampilat ) ;
- extras din procesul – verbal al şedinţei în care s-a hotărât schimbarea de denumire.
După avizarea de către F.R. Handbal, noua denumire va fi înscrisă în carnetele de
legitimare ale sportivilor, precum şi în Fişele de evidenţă ale acestora, de către AJH (AMH)
respectivă.
Nu se poate adauga denumirea unei alte structuri sportive afiliate la FR Handbal.
7.2. Schimbarea denumirii în totalitate sau prin eliminarea unor cuvinte din
denumirea iniţială din CIS, se poate face numai prin MTS – Direcţia Generală Programe
Sportive – Registrul Sportiv, conform Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000.
După avizarea de către F.R. Handbal, noua denumire va fi înscrisă în carnetele de
legitimare ale sportivilor, precum şi în Fişele de evidenţă ale acestora, de către AJH (AMH)
respectivă.

Art. 8. Schimbarea localităţii. Cluburile sportive pot solicita aprobarea FRH pentru
schimbarea localitatii de resedinta (localitatea unde vor disputa jocurile in calitate de
gazda), pe baza procesului verbal intocmit de organul de conducere al clubului.
Programarea jocurilor in noua localitate se va face la cel putin 2 saptamani dupa
aprobarea FRH.
Art. 9. Fuziunea. Două cluburi sportive pot fuziona în perioada dintre două
campionate.
Fuziunea se va face numai prin Direcţia Generală Programe Sportive – Registrul
Sportiv din cadrul MTS.
La FR Handbal vor fi depuse procesele verbale ale celor două Adunări Generale
(Consilii de Administraţie), având în anexă tabelul şi carnetele de legitimare ale jucătorilor
păstraţi la clubul sportiv rezultat prin fuziune şi tabelul cu jucătorii disponibili ce se vor putea
transfera la alte cluburi sportive fără dezlegare (CTR).
După aprobarea fuziunii, clubul sportiv(echipa) ce a rezultat, cu noua denumire
menţionată in C.I.S. va intra în competiţie în categoria şi în locul clubului sportiv(echipa) cel
mai bine clasat înaintea fuziunii.
Locul din campionat rămas liber, în urma fuziunii, va fi ocupat de către clubul
sportiv(echipa) cel mai bine clasat în campionatul precedent.În cazul în care fuziunea se
face pe termen determinat, în protocolul de fuziune trebuie specificat, în mod obligatoriu,
care dintre cele doua cluburi sportive(echipe) rezultate prin încetarea fuziunii va activa în
ultima categorie competiţională.
Echipa careia i s-a retras dreptul de transfer pe o perioada determinata sau
nedeterminata, ca urmare a neachitarii drepturilor financiare prevazute in contractele
sportivilor sau antrenorilor si fuzioneaza cu alta echipa, nu va fi inscrisa in campionat decat
dupa achitarea restantelor financiare.

Art.10.Dezafilierea
10.1 O structura sportivă ( club sportiv sau AJH/AMH ) afiliată la F.R .Handbal
poate fi dezafiliata şi îşi pierde calitatea de membru afiliat la F.R. Handbal prin
autodizolvare, excludere pentru abatere disciplinară deosebit de gravă, la cerere sau daca
nu participa in nici o competitie oficiala timp de doua sezoane.
10.2 Structurile sportive dezafiliate se pot reafilia printr-o cerere adresată F.R.
Handbal si plata Taxei de afiliere. În caz de soluţionare favorabilă, clubul sportiv va fi înscris
în ultima categorie competiţională, ca orice club sportiv nou afiliat.
Art. 11. Cotizaţii şi taxe. Cotizaţiile anuale, precum şi taxele de transfer, contestaţie
şi apel, sunt aprobate de către Consiliul de Administraţie.
Plata acestor cotizaţii anuale, la termenele fixate de către F.R. Handbal, devine
obligatorie pentru toate cluburile sportive afiliate şi se efectuează prin virament, transfer
bancar, cec, mandat poştal, direct în contul F.R. Handbal.
În cuantumul cotizaţiei anuale sunt cuprinse următoarele taxe :

- taxa pentru schimbarea denumirii ;
- taxa pentru viza anuală a sportivilor ;
- taxa pentru eliberare legitimaţie şi viza anuală oficiali ;
- taxa pentru eliberarea unui duplicat, inclusiv dubla legitimare .
Echipele participante în campionatele de juniori sunt scutite de plata cotizaţiei
anuale. Viza anuală pentru sportivii juniori se va efectua de către A.J.H/A.M.H pe baza
tabelului vizat de FR Handbal (Anexa 1).
Anexa 1
1
Nr.
crt.

2
Numele şi
prenumele

3
Data naşterii
(zi, an, luna)

4
C.N.P.

5
Nr. Carnet
legiţimare

Viza anuala pentru sportivii juniori se va efectua contra cost pentru un an
competitional, de catre AJH (AMH) pe baza tabelului vizat de catre F.R. Handbal (Anexa
nr.1)
Taxa pentru viza anuală a juniorilor este de max. 10 lei/sportiv ( Hot. CA nr.
62/03.02.’17) şi va fi achitată către A.J.H./A.M.H.
Nu sunt cuprinse în cuantumul cotizaţiei anuale :
- taxa pentru transfer sportiv ;
- taxa de contestaţie ;
- taxa de memoriu ;
- taxa de apel.
Capitolul III.Jucătorii de handbal
Art. 12.Legitimarea
12.1 Un sportiv poate participa la jocuri oficiale, dacă este membru al unei club
sportiv afiliat la F.R. Handbal şi dacă posedă un carnet de legitimare eliberat de către
AJ.H./A.M.H. de care aparţine clubul sportiv respectiv.
12.2 Legitimarea sportivilor se efectuează sub numele şi prenumele înscrise în
actul de identitate, pe baza următoarelor documente:
- cerere de legitimare tip FR Handbal , semnata si de unul dintre partinti (tutore)
- avizul medical cu menţiunea “apt pentru practicarea jocului de handbal”;
- 2 fotografii format 3 / 4;
- carte de identitate (certificat de naştere pentru sportivii sub 14 ani);
- chitanţa de plată a taxei de legitimare;
- tabel (borderou) cu sportivii clubului ce solicită legitimarea (2 exemplare);
A.J.H./A.M.H. responsabile vor completa citeţ, cu litere de tipar, carnetul de
legitimare şi fişa personală de legitimare, ultima ramânând la asociaţia respectivă. Ambele
documente vor primi acelaşi număr matricol.
Un exemplar completat al borderoului pentru evidenţa sportivilor legitimaţi, precum şi
o copie după fişa personală de legitimare vor fi transmise la FR Handbal in format
electronic.
12.3 La competiţiile oficiale, sportivii trebuie să prezinte carnetul de legitimare
vizat pe anul competitional în curs şi cu avizul medical la zi. Juniorii vor prezenta şi Cărţile

de Identitate ( sau copii ale acestora autentificate de catre AJH/AMH sau FRH ). Ei pot
juca numai pentru echipele menţionate în carnetele de legitimare.
12.4 Orice prezentare inexactă sau modificată a datelor în vederea obţinerii unui
carnet de legitimare, atrage anularea cererii şi sancţionarea vinovaţilor.
Legitimarea unui sportiv pe baza unei semnături în fals a acestuia, se va anula
împreună cu carnetul de legitimare.
Cei vinovaţi vor fi sanctionaţi, conform Regulamentului Disciplinar.
În situaţia în care un sportiv este gasit legitimat la doua sau mai multe cluburi
sportive de handbal, rămâne valabilă prima legitimare, celelalte anulându-se. În această
situaţie, sportivul în cauză va fi sancţionat.
12.5 În cazul pierderii sau deteriorării carnetului de legitimare, clubul sportiv va
solicita F.R. Handbal eliberarea unui “duplicat” cu prezentarea următoarelor documente:
- cerere de eliberare duplicat ;
- o fotografie format 3 / 4;
-carnetul de legitimare deteriorat sau fişa personală eliberată de A.J.H./A.M.H.
respectivă, dacă este pierdut carnetul de legitimare;
- carte de identitate;
Noul carnet va primi numărul matricol al celui vechi şi va avea inscripţia
“DUPLICAT”.

12.6

Dubla legitimare.

12.6.a. Cluburile sportive de seniori pot folosi juniori , legitimaţi la alte cluburi
sportive, din acelaşi oraş, judeţ sau din alte judete.
În această situaţie clubul de seniori înaintează la F.R. Handbal un Protocol de
colaborare (valabil pentru un an competiţional), avizat de clubul sportiv de juniori,
care să cuprindă jucătorii respectivi. F.R. Handbal va elibera jucătorilor cuprinşi în
tabel, carnete de legitimare “DUPLICAT”, cu denumirea clubului de seniori,
valabile pe perioada dublei legitimări.
12.6.b. Sportivii juniori legitimati la echipe de seniori, pot evolua cu dubla
legitimare la alte echipe de juniori, daca echipa de seniori nu are echipa de
juniori inscrisa in campionat la categoria de varsta respectiva.
În această situaţie clubul de juniori înaintează la F.R. Handbal un Protocol de
colaborare (valabil pentru un an competiţional), avizat de clubul sportiv de seniori,
care să cuprindă jucătorii respectivi. F.R. Handbal va elibera jucătorilor cuprinşi în
tabel, carnete de legitimare “DUPLICAT”, cu denumirea clubului de juniori,
valabile pe perioada dublei legitimări.
Carnetul “DUPLICAT” va purta acelaşi număr matricol cu cel de bază. La expirarea
perioadei de dublă legitimare, sportivul revine automat la clubul posesor.
12.7. Sportivii aflaţi în situaţia prezentată la punctul 12.6., vor evolua cu prioritate
în echipa clubului posesor.
Un sportiv poate participa la cel mult două jocuri oficiale în aceiasi zi, dar la
categorii competitionale diferite ( LN, Div.A, jun.I, II sau III). Nerespectarea acestei cerinţe
va atrage după sine pierderea jocurilor de către echipele implicate cu 10 – 0 şi scăderea
unui punct în clasament, precum şi sancţionarea antrenorilor echipelor respective.

12.8. Convocarea sportivilor juniori, cu dublă legitimare, la acţiunile loturilor
naţionale, nu constituie un motiv de amânare a jocurilor echipei la care sportivul are dubla
legitimare.
Art. 13.Viza anuală. Viza medicală
13.1. Viza anuală se aplică pe an competitional in carnetele de legitimare de
către F.R. Handbal, pe baza următoarelor documente:
- carnetele de legitimare;
- borderoul carnetelor de legitimare cf. Anexei 1
- dovada platii cotizaţiei anuale de participare ( pt. seniori).
- tabel nominal cu toti sportivii aflati sub contract (inclusiv cei imprumutati) precum si
contractele nou incheiate sau anexele la contract.
Folosirea jucatorilor care nu au inscrisa in carnetul de legitimare viza anuala sau nu
au acordul scris al F.R. Handbal atrage dupa sine pierderea jocului cu 10-0 si scaderea
unui punct in clasament.
13.2. Viza medicală se aplică pe carnetele de legitimare la fiecare 6 (sase) luni,
în urma unui control efectuat la dispensarele pentru sportivi sau la serviciile pentru
controlul sportivilor din policlinici.
Pentru ceilalti oficiali ( antrenori, delegati sau reprezentanti ai echipelor ), avizul
medical este valabil 12 luni.
Viza va cuprinde data controlului, semnătura şi parafa medicului examinator şi
ştampila unităţii medicale unde s-a efectuat controlul.
Pentru sportivii nou legitimaţi viza medicală va fi trecută obligatoriu în carnetul de
legitimare.
13.3. Viza anuală şi viza medicală sunt obligatorii pentru participarea la jocurile
oficiale .
Si la competitiile organizate de catre AJH/AMH viza medicala este obligatorie.
In cazuri deosebite (pierderea carnetului, deteriorarea acestuia, transfer ), FR
Handbal poate aproba in scris ca jucatorul sa evolueze o perioada determinata pe baza
actului de identitate si a Avizului medical. Sportivii aflati in aceasta situatie vor fi mentionati
in Raportul de joc.
Art.14.Transferarea jucătorilor. Sportivii legitimaţi se pot transfera în condiţiile
prevăzute de Regulamentul de Transferări al F.R. Handbal. Transferarea la un alt club
sportiv va fi operată în carnetul de legitimare.
Art. 15.Echipamentul de joc.
15.1. Echipele participante în Campionatele naţionale sunt obligate să se
prezinte la fiecare joc cu tricouri de culori diferite, având inscripţionate atât în faţă (de 10
cm) cât şi în spate (de 20 cm) numerele de joc .
Portarii vor purta tricouri inconfundabile, în privinţa culorii, cu cele ale jucătorilor de
câmp şi portarilor adverşi ( portarii unei echipe vor avea tricouri de aceeaşi culoare).
La echipele de juniori vor fi inscripţionate cu nr. 1, 2 sau 16.
Desemnarea unui căpitan de echipă este facultativă. Căpitanii echipelor vor purta pe
mâneca stangă a tricoului de joc o banderola distinctă.

La toate jocurile echipa gazda, prima inscrisa in Raportul de joc, isi alege culoarea
tricourilor.
În situaţia în care cele două echipe au echipament de culori apropiate, echipa
vizitatoare, înscrisă a doua pe raportul de joc, este obligată să-şi schimbe echipamentul de
joc.
15.2. Arbitrii principali si inspectorul federal au obligaţia să verifice înainte şi în
timpul jocului respectarea prevederilor paragrafului 15.1.
15.3. Echipele au dreptul de a inscripţiona sigla (siglele) sponsorului pe
echipamentul de joc, excepţie făcând mâneca dreaptă a tricoului de joc, rezervată
sponsorilor F.R. Handbal.
15.4. Cu 30 minute înainte de începerea jocului, echipele au obligaţia să anunţe
arbitrii principali culoarea echipamentului jucătorilor şi a portarilor. Schimbarea ulterioară a
acestuia va fi considerată comportare nesportivă.
Art. 16. Participarea la joc
16.1. La toate jocurile oficiale din Campionatele Naţionale, echipele participante
vor prezenta carnetele de legitimare ale jucătorilor, cu viza anuală şi viza medicală valabile
şi un număr de maximum 4 (patru) legitimaţii tip emise de F.R. Handbal cu viza anuala si
cea medicala valabile pentru persoanele oficiale ale echipelor respective (director tehnic,
reprezentant echipa, 1-2 antrenori, medic, maseur,s.a.).
Pentru Liga Nationala vor fi eliberate 4 (patru) ecusoane, astfel :
= ecusonul A – antrenor sau delegat
= ecusonul B – antrenor sau delegat
= ecusonul C – antrenor sau delegat
= ecusonul D – medic, maseur, fizioterapeut, s.a. - obligatoriu
Carnetele pentru oficiali ( antrenor, medic, maseur sau delegat) vor fi eliberate
la solicitarea scrisa a clubului, insotita de copia documentului care atesta calitatea sau
calificarea persoanei respective.
Conducerea jocului din picioare este permisa numai antrenorilor ( ecusoane A, B
sau C), dar niciodata impreuna.
Este interzis in timpul jocului dialogul bancii tehnice cu arbitrii principali.
Acreditarea antrenorilor principali si secunzi se face pentru un sezon competitional.
La Liga Nationala cluburile sunt obligate să incheie contracte cu antrenorii,
autentificate la Notariat sau certificate la avocat.
La LIGA NATIONALA prezenta pe banca a unui antrenor cu contract este
obligatorie. In cazul in care acesta este inscris in Raportul de joc in timpul desfasurarii
partidei, se va consemna acest fapt de catre observatorul jocului.
Se excepteaza urmatoarele situatii:
- In cazul suspendarii la data disputarii jocului;
- In cazul unei imbolnaviri grave, care necesita ingrijire medicala (dovedita
cu certificat medical);
- In cazul in rezilierii contractului ( unilateral sau de comun acord), situatie in
care clubul este obligat ca in termen de 30 zile calendaristice sa incheie
contract cu un alt antrenor.

Echipele care nu vor respecta aceasta cerinta vor fi penalizate cu 5.000 lei/joc.
Antrenorii din LIGA NATIONALA sunt obligati anual sa participe la cursurile
organizate de FR Handbal.
16.2 La fiecare joc vor putea fi folosiţi 16 jucători , înregistraţi în Raportul de joc
cu nume, prenume, anul naşterii, număr carnet de legitimare şi număr de pe tricou
( cerinţele de vârstă sunt cuprinse în Regulamentul competitiei respective). Carnetele de
legitimare şi legitimaţiile oficialilor echipei vor fi predate arbitrilor principali, verificate de
către aceştia şi păstrate pe întreaga durată a jocului la masa oficială.
16.3 Accesul pe banca de rezerve este permis celor 9 jucători de rezervă,
maximum 4 oficiali şi a jucătorilor eliminaţi temporar.
Pătrunderea oficialilor pe terenul de joc este permisă numai cu acceptul arbitrilor.
Accesul la vestiarele echipelor şi arbitrilor este permis numai persoanelor cu atribuţii
oficiale (la vestiarul arbitrilor numai inspectorul jocului).
Capitolul IV. Terenurile de joc
Art. 17.Omologare
17.1. Omologarea salilor si a terenurilor pe care urmează să se desfăşoare
competiţii naţionale oficiale, se efectuează de către o comisie alcătuită din reprezentanţi ai
A.J.H/A.M.H. pe raza căreia se află amplasat terenul, ai proprietarului terenului (sălii) şi ai
celui care a solicitat în scris omologarea.
17.2. Procesul verbal de omologare va conţine:
- data efectuării;
- denumirea, adresa şi proprietarul bazei sportive;
- membrii comisiei;
- dimensiunile şi marcajul terenului de joc;
- spaţiile de siguranţă (masa oficială a arbitrilor, băncile jucătorilor de rezervă,
amplasarea tribunelor faţă de terenul de joc, etc.)
- poziţia şi calitatea instalaţiilor (porţi, plase, tabele de scor şi cronometraj, staţii de
amplificare, încălzire, iluminat, aer condiţionat, etc.);
- situaţia vestiarelor (sportivi, arbitri);
La procesul verbal de omologare se va anexa obligatoriu schiţa de amplasament a
terenului de joc, inclusiv a instalaţiilor aferente.
17.3 Dimensiunile regulamentare ale terenului de joc sunt 40m x 20m.
17.4 Sălile ale căror terenuri de joc au dimensiuni mai mici decât cele prevăzute în
Regulamentul de joc ( 40/20m ), vor fi omologate pentru desfăşurarea competiţiilor la
diferite categorii de vârstă, numai în condiţiile respectării dimensiunilor spaţiilor de siguranţă
laterale şi a celor din spatele liniilor de poartă ( 1,5 m, respectiv 2m). Dacă spatiile de
sigurantă sunt mai mici, organizatorii ( echipa gazda ) sunt în exclusivitate raspunzători de
luarea tuturor măsurilor
pentru asigurarea protecţiei jucătorilor prin capitonarea
suprafeţelor dure din spatele liniilor laterale şi a liniilor de poartă, care ar putea pune în

pericol integritatea fizică a jucătorilor. ). Marcajul trebuie realizat cu vopsea de culoare
distinct diferită de cea a terenului. Combinarea culorilor poate delimita spaţiul de joc.
Porţile trebuie să fie confecţionate din lemn sau metal uşor şi vor fi obligatoriu
ancorate la suprafaţa de joc.
Plasele porţilor trebuie să fie confecţionate din frânghie, să fie în perfectă stare, bine
fixate şi cu ochiuri ce nu vor permite trecerea mingii de joc.
Art.18.Verificarea terenurilor de joc şi a anexelor aferente.Se efectuează în
conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de joc, aprobat de
I.H.F.
18.1 Verificarea se face obligatoriu înaintea începerii fiecărui joc oficial, de către
arbitrii principali si inspectorul federal (dacă este prezent). Comisia Centrala de Competiţii
sau A.J.H./A.M.H. responsabilă poate verifica oricând terenul de joc, din oficiu sau în
termen de 10 zile de la înregistrarea unei sesizări.
Art. 19. Impracticabilitatea terenului de joc.
Impracticabilitatea sau neindeplinirea prevederilor regulamentare se declară de
către arbitrii principali înaintea începerii jocului, care poate fi amânat sau întrerupt timp de
maximum 60 de minute, pentru remedierea constatărilor. Dacă după acest timp, terenul
rămâne impracticabil, jocul se reprogramează a doua zi la aceeaşi oră.
Dacă şi atunci terenul este impracticabil, jocul va fi reprogramat de către F.R.
Handbal la o dată ce va fi comunicată din timp util părţilor interesate.
Echipa gazdă, înscrisă prima în raportul de joc, va suporta cheltuielile aferente
cazării şi mesei oficialilor delegaţi pentru cele 24 de ore suplimentare de delegare.
Daca sala este ocupata cu alte activitati la data programarii jocului oficial, echipa
gazda este obligata sa comunice in scris orasul, ora si sala unde va disputa jocul conform
planificarii.
Capitolul V. Jocul de handbal
Art. 20.Caracterul jocurilor
20.1 Jocurile organizate de F.R. Handbal, A.J.H./A.M.H.l şi cluburi sportive
afiliate la care au acces, gratuit sau contra cost spectatori, sunt considerate jocuri publice.
Jocurile publice oficiale sunt cele organizate de F.R. Handbal şi A.J.H./A.M.H. , pe
baza calendarului internaţional, intern şi local, având drept scop desemnarea unui
câştigător şi stabilirea ordinii valorice a participanţilor.
Celelalte jocuri, la care este permis accesul spectatorilor, sunt jocuri publice amicale.
20.2 La jocurile publice oficiale se aplică regulamentul de joc al I.H.F. şi E.H.F. şi
prevederile regulamentelor elaborate de către F.R. Handbal.
Pentru jocurile amicale, unde se intentionează modificarea prezentului regulament şi
a regulamentului de joc, este obligatorie aprobarea F.R. Handbal.
20.3 Organizarea de jocuri publice amicale cu echipe din străinătate sau
participarea la jocuri şi turnee în afara ţării, sunt permise numai cu acordul F.R. Handbal
care se obtine cu minimum 5 zile inainte de desfasurarea acţiunii. Echipele care au primit

acordul sunt obligate să prezinte F.R. Handbal, în termen de 48 ore, copii după rapoartele
de joc şi informări tehnico-organizatorice asupra jocului (turneului).
Echipa care organizeaza turnee de pregatire, este obligata sa informeze FR
Handbal.
Arbitrii şi observatorii delegati de catre I.H.F. sau E.H.F. la jocuri oficiale sau
amicale, pot participa la acestea numai cu acordul FR Handbal, avand obligatia ca in
termen de 48 ore de la revenirea in tara sa prezinte un raport scris referitor la jocul
( competitia) la care au participat.
20.4 Fiecare structură sportivă care organizează jocuri publice, amicale sau
oficiale, este obligată să asigure la meci asistenta medicală conform reglementarilor in
vigoare..
F.R. Handbal şi A.J.H./A.M.H. îşi declină orice responsabilitate în ceea ce priveşte
accidentele ce pot surveni cu ocazia antrenamentelor şi jocurilor publice.
Art. 21. Organizarea campionatelor şi a jocurilor oficiale
21.1 F.R. Handbal organizează următoarele Competiţii Naţionale oficiale:
- Liga Naţională seniori, masculin şi feminin;
- Cupa Romaniei seniori, masculin şi feminin;
- Supercupa Romaniei seniori, masculin si feminin
- Campionatul Naţional divizia “A”, masculin şi feminin;
- Campionatul Naţional Juniori I, masculin şi feminin;
- Campionatul Naţional Juniori II, masculin şi feminin;
- Campionatul Naţional Juniori III, masculin şi feminin;
- Festivalul National juniori IV ( faza finala);
- Festivalul National de minihandbal ( faza finala ).
La inceputul fiecărui sezon competiţional, la termenele stabilite şi comunicate de FR
Handbal, delegatul oficial al fiecărui club va depune în mod obligatoriu la sediul FR
Handbal, următoarele documente :
a) tabel nominal cu sportivii aflaţi sub contract, valabil în sezonul respectiv şi mai
mult, după modelul de mai jos:

1
Nr.
Crt.

2
Nume şi prenume

3
Data
naşterii
Zi,luna.an

4
Data
începerii
contractului
Zi,luna.an

5
Data
terminării
contractului
Zi,luna.an

6
Imprumutat
la
de la

b) câte 3 (trei) exemplare din contractele cu sportivii.
Contractul trebuie sa fie semnat pe fiecare pagina de ambele parti, trei exemplare, cate
un exemplar pentru club si jucator/ antrenor, iar altul pentru F. R. Handbal. Contractele
destinate FR Handbal vor fi introduse intr-un plic, iar in anexa se vor face urmatoarele
precizari :
- numarul contractelor predate;

-

numele si prenumele sportivului/ antrenorului ;
data nasterii ;
perioada contractului ;
statutul sportivului : imprumutat de la ... sau la ....

Plicul va fi sigilat in prezenta reprezentantului clubului si desigilat pentru introducerea
unui nou contract sau anexa la contractele in derulere, precum si la solicitarea Comisiei de
solutionare a memoriilor.
În caz de litigiu între club şi sportiv (antrenor), contractul dupa care se va judeca este
cel de la FR Handbal.
Numai sportivii cuprinşi în aceste tabele vor fi recunoscuţi de către F.R. Handbal ca
sportivi cu contract şi vor fi comunicaţi la E.H.F. ca sportivi cu acest statut.
c) câte 3 (trei) exemplare din contractele cu antrenorii. După avizare două vor fi
înapoiate clubului respectiv. Antrenorii vor avea obligatoriu specializarea handbal.
Documentele ce trebuiesc depuse la FR Handbal, diferă în funcţie de categoria
competiţională în care se înscrie echipa, acestea fiind specificate în regulamentele fiecărei
competiţii.
21.2 Un club sportiv de handbal poate activa cu două de seniori în eşaloane
diferite ale Campionatelor Naţionale ( LN si Div. A ), echipa din esalonul inferior neavand
drept de promovare.
Cluburile de juniori, pot înscrie la juniori I, II si III câte doua echipe la aceiaşi
categorie competitionala. Loturile celor doua echipe nu vor putea fi schimbate, numai una
avand dreptul de a participa la Turneul semifinal si Turneul Final, mutarea jucatorilor de la
echipa A la echipa B sau invers putandu-se face doar in aceste faze.
Nu constituie motiv de reprogramare a unui joc faptul că un club are două sau
mai multe echipe înscrise în competiţie.
21.3 F.R. Handbal va asigura, în totalitate, calendarul internaţional al loturilor
naţionale şi va sprijini participarea echipelor româneşti în Cupele Europene, în conformitate
cu regulamentele I.H.F. şi E.H.F. Echipele participante în competiţiile continentale sunt
obligate să suporte taxele si cheltuielile de participare aferente acestora.
21.4 În competiţiile oficiale organizate de către F.R. Handbal, dotate cu trofee
transmisibile (tip “challenge”) echipa câştigătoare are dreptul de a păstra trofeul de la data
decernarii sale până cu 1 (una) lună înaintea datei de începere a ediţiei următoare, când
trebuie să-l depună la F.R. Handbal.
Echipa câştigătoare are obligaţia de a-şi înscrie numele şi anul câştigării trofeului pe
plăcuţa corespunzătoare a trofeului transmisibil.
Art. 22. Programarea jocurilor oficiale.
22.1 Programul jocurilor oficiale din cadrul Campionatelor Naţionale este alcătuit
de către Comisia Centrală de Competiţii in colaborare cu Departamentul Tehnic, conform
sistemului competiţional aprobat de Consiliul de Administraţie al F.R. Handbal. El va fi
transmis din timp echipelor participante şi publicat în SITE-ul F.R. Handbal.

22.2 Programarea orară a jocurilor va fi realizată de către A.J.H. în colaborare cu
echipele participante şi proprietarii sălilor.
Jocurile din Municipiul Bucureşti şi turneele organizate direct de F.R. Handbal, vor fi
programate de aceasta în colaborare cu Asociaţia de Handbal a Municipiului Bucureşti.
22.3 Jocurile din cadrul Campionatelor Naţionale vor fi programate astfel:
- în zilele de sâmbătă între orele 10:00 – 19:00;
- în zilele de duminică între orele 09:00 – 18:00;
- în timpul săptămânii intre orele 14:00 – 19:00.
Cu acordul ambelor echipe si aprobarea FR Handbal sau la solicitarea partenerilor
TV, jocul se poate disputa si la alte ore decat cele de mai sus.
În ultimele 2 etape, jocurile din Liga Naţionala şi Divizia A, nominalizate din timp de
catre FR Handbal, se vor desfăşura în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră.
22.4 A.J.H./A.M.H. au obligaţia de a trimite la F.R. Handbal şi echipelor
partenere din alte judeţe, cu minimum 20 de zile înainte de începutul turului sau returului,
programul orar complet al jocurilor organizate în cadrul Ligii Naţionale şi Campionatelor
Naţionale de divizia “A”, Juniori I, II şi III. Schimbarea datei, orei şi/sau locului de
desfăşurare a unui joc oficial (fără a afecta ordinea etapelor campionatului) poate fi
realizată cu acordul scris al celor doua echipe si aprodarea FR Handbal. Adresa de
solicitare va fi transmisa Comisiei Centrale de Competiţii, cu cel putin 7 ( sapte) zile înainte
de programarea iniţială.
În situaţia soluţionării favorabile, F.R. Handbal va comunica modificarea echipelor
interesate.
22.5 Pentru echipele româneşti participante în competiţiile continentale oficiale,
F.R. Handbal poate aproba amanarea sau devansarea jocurile acestora programate în Liga
Naţională, la alte date decât cele fixate iniţial, de regula, în săptămâna dinaintea sau dupa
data iniţială de disputare a jocului.
22.6 Prioritate in alegerea datei de reprogramare a jocurilor din campionat o are
echipa participanta in CE. In cazul in care ambele echipe sunt participante in CE, prioritate
are echipa care evolueaza in competitia mai importanta (Liga Campionilor, Cupa EHF,
Cupa Cupelor si Clallenge Cup ).
22.7 De comun acord, echipele pot solicita, cu cel putin 7 ( sapte ) zile inainte,
aprobarea F.R. Handbal pentru devansarea sau amanarea unor jocuri cu cel mult 3 (trei)
zile fata de data programarii initiale, fara a fi schimbata ordinea de disputare a etapelor.
22.8 Indiferent de motivul reprogramarii ( acord sau cupe europene), intre doua
jocuri oficiale ale aceleiasi echipe trebuie sa fie o pauza de minimum 2 zile pline ( sambatamarti, duminica-miercuri, luni-joi ... s.a.m.d.).
FR Handbal isi rezerva dreptul de a modifica programul jocurilor din cadrul
Campionatelor Nationale in functie de activitatile loturilor nationale.

Art. 23. Neprezentarea la joc.

23.1 În cazul neprezentării uneia sau a ambelor echipe, aceasta este
consemnată în raportul de joc, de către arbitrii principali, după 10 minute de la ora oficială
de începere a jocului.
23.1.1.Neprezentarea la joc , retragerea sau excluderea din campionat a
echipelor din Liga Naţională se sancţionează astfel :
- la prima neprezentare: pierderea jocului cu 10-0, minus 3 puncte in clasamentul
campionatului in curs si penalizare 10.000 lei ;
- la a doua neprezentare : excluderea din Liga Nationala cu drept de inscriere in
ultima categorie competitionala pentru sezonul urmator si 10.000 lei penalizare.
- retragerea din Liga Nationala ; penalizare 10.000 lei, drept de inscriere in ultima
categorie competitionala pentru sezonul urmator.
23.1.2. Neprezentarea la joc, retragerea sau excluderea din campionat a
echipelor din Divizia A se sancţionează astfel :
- la prima neprezentare: pierderea jocului cu 10-0, minus 3 puncte in clasamentul
campionatului in curs si penalizare 3.000 lei ;
- la a doua neprezentare : excluderea din Divizia A ; penalizare 3.000 lei si
interdictia de a se inscrie in campionat pentru sezonul urmator.
- retragerea din Divizia A ; excluderea din Divizia A ; penalizare 3.000 lei si
interdictia de a se inscrie in campionat pentru sezonul urmator.
Retragerea sau excluderea echipelor de seniori are ca efect incetarea valabilitatii
contractelor incheiate cu sportivii si antrenorii , acestia putandu-se transfera / angaja la
alta echipa fara acordul clubului.
23.1.3.
Neprezentarea la jocurile din cadrul Cupei Romaniei, Super Cupei
Romaniei sau turneele de baraj, se va sancţiona astfel:
- pentru echipele din Liga Naţională 10.000 lei penalizare ;
- pentru echipele din Divizia A 3.000 lei penalizare.
23.1.4 Neprezentarea la joc a echipelor de juniori se sanctioneaza astfel:
- la prima neprezentare 10-0 si penalizare cu 3 puncte in clasament;
- la a doua neprezentare excluderea din campionat.

Echipele de juniori retrase sau excluse din campionat vor fi penalizate astfel :
- cu cate 3(trei) puncte in campionatul urmator toate echipele, masculine
sau feminine
( daca s-a retras la masculin vor fi penalizate echipele
masculine, daca s-a retras la feminin, cele feminine) .
Neprezentarea va fi consemnata dupa trecerea a 10 minute de la ora oficiala de
incepere a jocului.
Echipele participante au obligaţia de a-şi lua toate măsurile organizatorice pentru a
ajunge la joc în timp util.
23.2 Refuzul de a participa la joc se sanctioneaza astfel :
- Liga Nationala – pierderea jocului cu 10 – 0, scaderea a trei puncte in
clasament, 20.000 lei penalizare si neinscrierea timp de 2(doi) ani in
Cupele Europene ;
- Cupa Romaniei si Super Cupa Romaniei – 20.000 lei penalizare si
neinscrierea timp de 2 (doi) ani in Cupele Europene ;

-

Divizia A – pierderea jocului cu 10 – 0, scaderea a trei puncte in clasament
si 10.000 lei penalizare;
Juniori – excluderea din campionat.

23.3 În cazul neprezentării unuia dintre arbitrii principali, jocul se va disputa sub
conducerea arbitrului prezent. Refuzul uneia dintre echipe de a participa la joc, în acest
caz, atrage automat sanctionarea acesteia cf. Art.23.2.
23.3 În cazul neprezentării la joc a ambilor arbitri principali, de comun acord cu
reprezentanţii echipelor, se va apela la arbitri, oficiali sau sportivi divizionari, aflaţi la locul
de desfăşurare (se va încheia un proces verbal semnat de reprezentanţii celor două echipe
în cauză).
În cazul în care una dintre echipe nu este de acord, se va anunţa imediat telefonic
F.R. Handbal. Jocul va avea loc a doua zi, cu arbitri delegaţi de F.R. Handbal.
23.4 În cazul neprezentării arbitrilor principali şi a uneia dintre echipe, se încheia un
proces verbal de declarare a neprezentării, semnat de arbitrii scorer/cronometror şi
delegatul echipei prezente, ce va fi transmis la comisia organizatoare în 24 de ore.
23.5 Dacă jocul oficial programat nu se poate disputa sau termina din cauze
obiective (inundarea suprafetei de joc, întreruperea curentului, s.a.) şi nici nu poate fi reluat
după maximum 1 (una) oră, echipele sunt obligate să dispute sau să continue jocul a doua
zi, cu aceeaşi jucători înscrişi în raportul de joc.
Dacă jocul nu poate fi disputat (continuat) nici a doua zi, el va fi reprogramat la o alta
dată de comisia organizatoare, pe baza unui proces verbal de constatare, semnat de
reprezentanţii celor două echipe şi de către arbitrii principali.
Art. 24.

Raportul de joc.

24.1 Raportul de joc tip F.R. Handbal se completează cu datele preliminare
(arbitrii scorer/cronometror, echipele, locul, data şi ora de desfăşurare) de către
A.J.H./A.M.H. în raza căreia se va disputa jocul.
24.2 La locul desfăşurării jocului şi cu minimum 30 de minute înainte de ora
oficială de începere a jocului, arbitrii scorer/cronometror vor completa raportul de joc, pe
baza carnetelor de legitimare, ce vor fi prezentate arbitrilor principali, de către reprezentanţii
celor două echipe
La jocurile Campionatelor Naţionale de juniori, în dreptul fiecărui jucător se va
specifica şi anul naşterii.
Carnetele de legitimare se vor păstra, pe toată durata jocului, de arbitrii ajutatori şi
vor fi restituite, reprezentanţilor echipelor, imediat după joc, cu excepţia celor aparţinând
jucătorilor contestaţi.
Raportul de joc va fi completat clar şi atent la toate rubricile, pe întreaga durată a
jocului, de către scorer/cronometror.
La masa oficială de arbitraj, situată în dreptul centrului terenului de joc, au acces:
observatorul jocului, cronometrorul, scorerul, crainicul, medicul sălii şi manipulatorul tabela.
24.3 La încheierea jocului, arbitrii principali vor menţiona în raport:
- rezultatul final (în cifre şi litere);

- jucătorii care nu au prezentat carnete de legitimare (nume, prenume, numărul şi
seria actului de identitate) sau sunt suspecţi de substituire;
După aceste completări, câte o copie a raportului de joc, semnat de arbitrii principali,
scorer/cronometror, inspectorul federal – dacă este cazul – şi reprezentanţii echipelor, se
transmite reprezentanţilor celor 2 echipe.
Raportul de joc va fi transmis prin fax
Comisiei Centrale de Competiţii (comisiei organizatoare), prin grija echipei organizatoare,
în maximum 2 (două) ore de la terminarea jocului. Originalul împreună cu Raportul anexă
(dacă este cazul), se transmit prin inspectorul federal, sau prin poştă, dacă la meci nu a fost
prezent un inspector, în termen de 24 de ore Comisiei Centrale de Competiţii.
24.4 Reprezentanţii oficiali ai echipelor au dreptul de a confrunta, în faţa
arbitrilor, identitatea sportivilor înscrişi în raportul de joc, cu carnetele de legitimare şi de a
menţiona eventualele neconcordanţe. In lipsa acestei menţionări, se consideră efectuată
verificarea.
Art. 25.

Începutul, durata şi încheierea jocului.

25.1 Până la ora oficială de începere a jocului:
a) inspectorul federal şi arbitrii principali:
-controlează măsurile de ordine, terenul de joc, vestiarele şi celelalte anexe care
concură la buna desfăşurare a jocului;
- verifică echipamentul echipelor, masa oficială de arbitraj, raportul de joc, carnetele
de legitimare, legitimaţiile oficialilor, funcţionarea cronometrului, calitatea porţilor şi plasele
aferente;
Arbitrii principali au obligatia ca, pe langa verificarea carnetelor sportivilor si
oficialilor, sa solicite documentul care atesta calificarea celui care asigura asistenta
medicala
( Legitimatie de serviciu sau alt document justificativ).
b) reprezentanţii oficiali ai echipelor prezintă arbitrilor principali, carnetele de
legitimare;
c) jucătorii se echipează şi execută încălzirea pe terenul de joc, care va fi la
dispoziţie minimum 20 minute;
25.2 Începerea jocului (la ora oficială înscrisă pe raportul de joc):
- arbitrii principali adună ambele echipe în dreptul centrului terenului, se execută
tragerea la sorţi a terenului şi se pătrunde spre mijlocul terenului, căpitanii celor două
echipe încadrând arbitrii iar jucătorii aliniindu-se de o parte şi de alta a lor;
- la jocurile din cadrul Ligii Naţionale este obligatorie prezentarea componenţilor
echipelor, aceasta făcându-se cu aprox. 5 minute înaintea începerii jocului ;
- se dă citire Mesajului F.R. Handbal ;
- la centru terenului de joc, printr-un fluier al arbitrului înscris primul în raportul de joc,
se salută publicul spectator de pe ambele părţi laterale ale terenului de joc.
- după aşezarea în teren a jucătorilor şi reglajul cu masa oficială, unul dintre arbitri
principali fluieră începerea jocului.
Nerespectarea protocolului de intrare, prezentare si iesire a echipelor, atrage
dupa sine penalizarea echipei in cauza cu 5.000 lei si inaintarea cazului Comisiei de
Disciplina pentru completarea sanctiunii.
25.3 Durata jocurilor. Jocurile oficiale de handbal se desfăşoară pe o durată
prevazută în Regulamentul de Joc al I.H.F.

La jocurile care se dispută în sistem eliminatoriu şi rezultatul este egal la încheierea
timpului regulamentar de joc, se vor desfăşura, după o pauză de 5 minute şi după o nouă
tragere la sorţi a terenului şi mingii, două reprize de prelungiri a câte 5 minute (cu
schimbarea porţilor şi o pauză de un minut între cele două reprize).
Dacă egalitatea persistă, se va repeta procedeul (2 x 5 minute cu pauză de 1 minut
între reprize).
În cazul menţinerii egalităţii, departajarea se face prin executarea aruncarilor de la 7
metri.
La jocurile eliminatorii, care se dispută tur – retur, în caz de egalitate perfectă după
cel de-al doilea joc, departajarea se face prin executarea aruncărilor de la 7 metri.
Daca rezultatul este egal la sfarsitul timpului normal de joc si daca trebuie desemnat
un castigator, echipele vor juca prelungiri, dupa o pauza de 5 minute. Prelungirea este de 2
reprize a 5 minute fiecare, cu o pauza de 1 minut intre cele 2 reprize.
Daca rezultatul este din nou egal la sfarsitul primei prelungiri se va juca inca o
prelungire, dupa o pauza de 5 minute.
Aceasta prelungire este tot de 2 reprize a 5 minute fiecare, cu o pauza de 1 minut
intre cele 2 reprize.
Daca rezultatul este tot nedecis, castigatorul va fi stabilit in conformitate cu regulile
stipulate in regulamentul competitiei respective. In cazul in care decizia este de a folosi
aruncarile de la 7m ca modalitate de tie-break (stabilire rapida a invingatorului), vor fi
urmate procedurile de mai jos.
Comentariu:
In cazul in care aruncarea de la 7 metri este folosita ca modalitate de tie-break
(stabilire rapida a unui castigator), atunci la aceste aruncari pot participa jucatorii care nu
sunt eliminati sau descalificati la sfarsitul timpului de joc (vezi de asemenea regula 4:1,
paragraful 4 din Regulamentul de Joc). Fiecare echipa nominalizeaza 5 jucatori. Acesti
jucatori executa cate o aruncare fiecare, alternativ cu jucatorii echipei adverse. Echipele nu
sunt obligate sa anunte ordinea in care jucatorii desemnati executa aruncarile. Portarii pot fi
nominalizati printre executanti. Jucatorii pot participa, la aruncarile de la 7 metri, atat ca
executanti, cat si ca portari.
Arbitrii decid poarta la care se vor executa aruncarile. Arbitrii fac tragerea la sorti si
echipa castigatoare alege fie sa arunce prima, fie ultima. Ordinea se inverseaza la seria a
doua, in cazul in care aruncarile trebuie sa continue deoarece rezultatul este tot nedecis
dupa prima serie de cinci aruncari.
Pentru a doua serie de aruncari, fiecare echipa va nominaliza din nou 5 jucatori. Toti
sau doar cativa dintre ei pot fi aceiasi cu cei din prima serie. Aceasta metoda de
nominalizare a 5 jucatori va continua atata timp cat este necesar. Castigatoare va fi
declarata echipa care realizeaza o diferenta de un gol, dupa acelasi numar de aruncari cu
echipa adversa.
Jucatorii pot fi descalificati, si nu mai pot executa alte aruncari de la 7 metri, in caz
de comportare nesportiva repetata sau comportare nesportiva grosolana (16:6e din
Regulamentul de Joc). In cazul in care aceasta descalificare priveste un jucator care a fost
nominalizat dar nu a executat inca aruncarea, echipa in cauza trebuie sa nominalizeze un
alt jucator pentru a executa aruncarea.
25.4 Încheierea jocului.Finalul jocului se anunţă prin semnalul automat al tabelei
de scor cu cronometru automat sau prin fluierul cronometrorului. Jucătorii celor două echipe
au obligaţia să se alinieze la centrul terenului şi să salute publicul şi echipa adversă.
Părăsirea terenului de joc se face, în mod sportiv, civilizat, sub atenţia inspectorului
federal şi a arbitrilor principali, care ies ultimii de pe teren.

Atenţia oficialilor jocului trebuie menţinută până la intrarea echipelor în vestiare.
Accesul în vestiarul arbitrilor este permis numai inspectorului federal.
Măsurile de pază şi ordine revin organizatorilor.
Art. 26.

Conducerea jocului.

26.1 Jocurile publice, amicale şi oficiale, vor fi conduse de arbitrii calificaţi,
delegaţi de organele federale competente, asftel :
- la jocurile de seniori si juniori I delegarile sunt facute de catre Comisia Centrala de
Arbitri ;
- la jocurile de juniori II si juniori III delegarile sunt facute de catre Comisia Centrala
de Arbitri, din randul arbitrilor propusi de catre Comisia Judeteana (Municipala) de Handbal
.
26.2 Arbitrii principali au obligatia să încheie poliţe personale de asigurare
medicală.
Un joc oficial de handbal va fi condus de doi arbitri principali, completarea raportului
de joc fiind facuta de arbitrii ajutatori (scorer si un cronometror). La jocurile oficiale in functie
de categoria competitionala secretariatul cuprinde si un manipulator de tabela, crainic
precum si medicul jocului.
In caz de accidentare a unuia dintre cei doi arbitri principali,
jocul va fi condus de arbitrul valid. La turnee, in caz de accidentare a uneia din arbitri
principali jocul va fi condus de cuplul desemnat ca rezerva.
26.2 Comisia Centrală de Arbitri va delega:
- arbitrii principali şi scorer/cronometror la toate jocurile internaţionale amicale
(interţări sau intercluburi);
- arbitrii principali la toate jocurile oficiale din Campionatele Naţionale organizate de
F.R. Handbal
Arbitrii vor fi desemnaţi (delegaţi), în principiu, cu minimum 10 zile înainte de data
desfăşurării jocului respectiv. Aceştia vor confirma sau anunţa indisponibilitatea cu
minimum 7 (şapte) zile înainte de data jocului.
F.R. Handbal va putea delega din oficiu arbitrii scorer/cronometror la jocurile oficiale
din Campionatele Naţionale sau la jocurile care hotărăsc promovarea sau retrogradarea.
Echipele participante la Campionatele Naţionale nu au dreptul de a solicita sau
recuza nominal arbitrii principali, inspectorii sau delegatii federali.
26.3.Cluburile sportive , conducătorii, antrenorii, medicii şi sportivii acestora au
obligaţia să respecte toate dispoziţiile (deciziile) arbitrilor în legătură cu
inceperea/desfăşurarea regulamentară a jocurilor.
În caz de neconformare , arbitrii nu vor permite inceperea jocului/continuarea
acestuia, acordând un termen de 3 (trei) minute pentru executarea deciziilor respective ( se
va comunica acest lucru responsabilului de echipă). După aceste minute, vor semnala
încheierea jocului şi vor părăsi terenul de joc.
Termenul de 3 (trei) minute se va putea acorda în cursul unui joc o singură dată
pentru fiecare echipă.
Art. 27.
Control antidoping. F.R. Handbal interzice folosirea de substanţe
stimulatoare dopante sau stupefiante, prevăzute în listele oficiale ale C.I.O., I.H.F., E.H.F,
în întreaga activitate handbalistică şi îşi rezervă dreptul de a efectua controale inopinate
pentru depistarea folosirii acestora.

Art.28. Obligaţiile echipei organizatoare a jocului.
28.1 Măsuri de ordine:
- pregătirea şi amenajarea terenului de joc, a tabelei de scor, a vestiarelor si a
celorlalte anexe;
- asigurarea unui spaţiu publicitar de minimum 4 (patru) metri pentru sponsorii oficiali
ai F.R. Handbal, atât la jocurile din cadrul Ligii Naţionale, cât şi la cele internaţionale.
- asigurarea securităţii jucătorilor şi arbitrilor inainte, în timpul şi după desfăşurarea
jocului;
- asigurarea asistentei medicale in conformitate cu prevederile legale, pe tot
parcursul desfasurarii jocului ;
- mobilizarea oamenilor de ordine între tribune şi terenul de joc, la vestiarele
echipelor şi arbitrilor şi în preajma mesei oficiale de arbitraj.
- punerea la dispoziţia arbitrilor a două mingii de joc regulamentare, câte una de
către fiecare echipă ;
- cooperarea cu inspectorul federal şi arbitrii jocului, pentru remedierea neregulilor
semnalate;
- amenajarea şi protejarea sectorului de presă.
- asigurarea pentru echipa vizitatoare a unui loc pentru înregistrarea video a jocului
şi a protecţiei operatorului.
- sa permita gratuit accesul in sala pentru Antrenorii Emeriti, Maestrii ai Sportului si
Maestrii emeriti ai Sportului.
- Echipa gazda are obligatia de a rezerva echipei oaspete bilete de intrare la joc in
cuantum de 10% din capacitatea salii, precum si o ora de antrenament in sala in care se
va desfasura jocul. . In caz contrar, penalizare 10.000 lei si suspendarea dreptului de a
organiza jocuri oficiale pe teren propriu pentru doua etape.
Daca in sala de joc la momentul respectiv se desfasoara un eveniment oficial,
echipa gazda
are obligatiade a asigura echipei oaspete o pozitie de antrenament intr-o
alta sala de sport din acelasi oras, omologata de catre FR Handbal.
In caz contrar, echipa gazda va trebui sa achite echipei oaspete 3.000
lei cu titlu de daune.
Echipa vizitatoare este obligata sa informeze in scris echipa gazda, cu minimum
3 zile inainte de data de disputare a jocului, despre numarul si modalitatea in care va achita
contravaloarea biletelor de intrare, al caror pret nu-l poate depasi pe cel al biletelor vandute
la casa de bilete. In cazul in care echipa oaspete nu doreste sa achizitioneze bilete de
intrare la joc, aceasta trebuie sa anunte in scris echipa gazda cu minimum 3 zile inainte de
data de disputarea a jocului, in caz contrar echipei oaspete i se va imputa contravaloarea
biletelor rezervate si i se va suspenda pentru doua etape dreptul de a organiza jocuri
oficiale pe teren propriu.
28.2 Măsuri de asigurare financiare:
- achitarea integrală a baremurilor de arbitraj, înainte de începerea jocului şi în baza
delegatiilor prezentate de arbitrii şi ceilalţi oficial, precum si a documentelor justificative. În
cazul solicitării observarii jocului, echipei solicitatoare îi revine obligaţia de achitare a
baremului de inspecţie (observare);
28.3 La jocurile din cadrul Ligii Naţionale:
- reprezentanţii celor două echipe au obligaţia de a semna înainte de începerea
jocului Raportul de joc ;

28.4 La jocurile din cadrul campionatelor nationale echipa gazda, organizatoare,
este obligata sa asigure asistenta medicala conform normelor in vigoare.
28.5 Sportivii de talie selectionati la CNOE vor fi considerati ca jucatori de talie
pentru echipele de la care provin.
28.6 Echipele care folosesc jucători fără contract în competiţiile unde acest lucru
este obligatoriu, vor fi penalizate cu 10 – 0 şi scăderea unui punct în clasament.
28.7 Echipele care folosesc jucători care nu au efectuată viza anuală, vor fi
penalizate cu 10 – 0 şi scăderea unui punct în clasament.
28.8. Echipele care folosesc jucatori fara drept de joc ( netransferati, suspendati
sau care nu au platit penalitatile dictate de catre Comisia de Disciplina) sau care au pe
banca de rezerve oficiali suspendati, vor fi penalizate cu 10 – 0 si scaderea unui punct in
clasament.
Art. 29.Contestaţii
29.1 Contestaţiile privind impracticabilitatea sau amenajarea defectoasă a
terenului de joc, se pot face numai înainte de începerea jocului.
Împotriva dreptului de a participa la joc al sportivilor si oficialilor,precum si pentru
substituiri, se pot face contestaţii oricând, înainte de începerea jocului, în pauză şi după
terminarea jocului dar nu mai târziu de 10 minute de la sfârşitul acestuia.
Contestatia referitoare la substituiri va fi insotita de fotografia jucatorului si Carnetul
de legitimare al acestuia ( copie ).
Contestaţia va fi adresată arbitrilor de către delegatul echipei nedreptăţite, aceştia o
vor consemna, obligatoriu, în Raportul de joc şi vor obliga reprezentantul celeilalte echipe
să semneze de luare la cunoştinţă.
Eventualul refuz al acestuia de a semna, va fi
deasemenea consemnat în raportul de joc.
29.2 Contestaţiile privind modul de desfăşurare a jocului vor fi anunţate în
raportul de joc şi trimise în scris (recomandat), cu detalii la Comisia Centrală de Competiţii
(comisia organizatoare) în termen de 24 de ore de la încheierea jocului. In termen de 48
ore de la terminarea jocului se va vira în contul FR Handbal contravaloarea taxei de
contestaţie ( termenele de 24 ore, respectiv 48 ore, se refera la zile lucratoare).
Nerespectarea termenului anulează contestaţia, dar nu şi eventualele măsuri
disciplinare ce se impun vinovaţilor.
Contestaţiile netaxate în termen nu vor fi luate în considerare.
29.3 Echipele care au introdus contestaţii în termen, sunt obligate să prezinte
dovezi de susţinere a lor, în termen de 10 zile calendaristice , în scris sau în faţă Comisiei
de Disciplină.

Art. 30.
Criterii de întocmire a clasamentului
30.1 La competiţiile oficiale de seniori , clasamentul se face prin adiţiune de
puncte, astfel:
a) 3 puncte - joc câştigat

b) 1 punct - joc egal
c) 0 puncte - joc pierdut
d) -1 punct –pentru nerespectarea cerinţelor de vârstă sau talie ;
e)
-3 puncte prin neprezentare sau prin decizia Comisiei de Disciplină a F.R.
Handbal, în urma acceptării unei contestaţii.
In campionatele de juniori I, II si III, unde exista cerinte de talie, atribuirea punctelor
se face astfel:
a) 2 puncte – joc castigat
b) 1 punct – joc egal
c) 0 puncte – joc pierdut
Echipele care indeplinesc cerintele de talie, primesc un punct bonus.
30.2.a. Departajarea finală a două sau mai multe echipe aflate la egalitate de
puncte se face după următoarele criterii aşezate în ordine:
a) rezultatul în puncte între echipele în cauză;
b) diferenţa de goluri în meciurile directe;
c) cel mai mare număr de goluri marcate, în deplasare, în meciurile directe;
d) diferenţa de goluri în toate meciurile;
e) cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile.
În cazul în care egalitatea se menţine, iar departajarea este decisivă în promovare,
retrogradare sau ocuparea unui loc în Cupele Europene, se va organiza un joc (turneu) de
baraj, pe teren neutru, în maximum 7 zile de la încheierea campionatului.
30.2.b. Departajarea intermediara ( in timpul desfasurarii campionatului ) a doua
sau mai multe echipe aflate la egalitate de puncte, se face dupa urmatoarele criterii asezate
in ordine :
a) diferenta de goluri in toate meciurile ;
b) cel mai mare numar de goluri marcate in toate jocurile.
30.2.c. La Play Out, depatrajarea finala a doua sau mai multe echipe alfate la
egalitate de puncte se face luand in calcul toate rezultatele ( cele doua jocuri din sezonul
regulat si cele doua jocuri din Play Out).
30.3 Arbitrii principali care oficiază în Campionatele Naţionale de seniori şi juniori
au obligaţia ca in termen de 2 ore dupa terminarea jocului, să trimită raportul de joc şi de a
transmite prin SMS rezultatul jocului (pauză şi final).
30.4 Arbitrii jocului (şi inspectorul federal la Liga Naţională) sunt obligaţi să
trimită la F.R.Handbal raportul de joc în original (raportul de inspectie/observare) în
maximum 24 de ore de la terminarea jocului.
30.5 Clasamentul oficial la zi va fi publicat în SITE-ul F.R. Handbal.
Art. 31.

Cupa Romaniei si Super Cupa Romaniei
Participarea este obligatorie pentru echipele nominalizate de către FR

Handbal.
Art. 32.
Echipelor eliminate, retrase, desfiinţate sau excluse din competiţie, li se
vor anula toate rezultatele obţinute în anul competiţional respectiv, daca au participat numai
la mai putin de 50% + 1 din numarul de jocuri. In situatia in care echipele susmentionate au

sustinut cel putin 50% + 1 din numarul de jocuri programate, jocurile pe care le mai aveau
vor fi interpretate ca neprezentari
( omologate cu 0 – 10). “Numarul jocurilor
programate” este egal cu numarul jocurilor din tur si retur
Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art. 33.
Acolo unde nu există Asociaţii Judeţene de Handbal, sarcinile revenite
acestora prin prezentul regulament vor fi preluate de către Asociaţia Judeţeană de Handbal
căreia i s-a arondat judeţul resectiv.
Art. 34.
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor handbalistice
devine obligatoriu pentru toţi membrii afiliaţi la F.R. Handbal.
Art. 35.
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, va fi sancţionată
conform Regulamentului Disciplinar al F.R.Handbal.
Art. 36.
Parierea jocurilor de handbal de catre oficialii inregistrati la FR Handbal
( vezi 11.3. din Regulamentul Disciplinar), cat si pentru rudele sau afinii pana la gradul I,
este strict interzisa, nerespectarea acestei prevederi conducand la excluderea vinovatilor
din viata sportiva.
Art. 37. Echipele care au restante financiare fata de FR Handbal, EHF sau IHF, nu
vor fi inscrise in campionat decat dupa stingerea acestora la termenele stabilite de catre
federatie.
Art. 38.
Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament, va fi soluţionată de
către Comitetul Director şi validată de Consiliul de Administraţie al F.R. Handbal.
Art. 39 . Propunerea referitoare la atribuirea turneelor de sala pentru juniori se face
de catre Comisia de Competitii pe baza ofertelor depuse, iar in cazul terenului neutru pe
baza recomandarii comisiei. Propunerile vor fi aprobate de catre Comitetul Director.
Cerinţe minimale pentru ofertarea turneelor semifinale şi finale :
Contra cost :
- spaţiu de cazare pentru echipele participante cu tarife adecvate posibilităţilor
financiare ale structurilor sportive şcolare ;
- asigurarea servirii mesei pentru echipele participante în cantine sau unităţi de
alimentaţie publică care practică preţuri cu un adaos redus ;
Gratuit :
- chiria sală pentru competiţie ;
- baremul de arbitraj ;
- asistenţa medicală conform normelor in vigoare ;
- inregistrarea video a intregului turneu ;
- transport, cazare şi masa pentru oficialii turneului ( delegaţi F.R. Handbal şi arbitri).
Art. 38.
Prezentul regulament a fost aprobat de catre Consiliul de Administraţie
al F.R. Handbal în şedinţa din 26.05.’17 si intra in vigoare la data de 01.07.’17.

CERERE
de afiliere a unui club sportiv/asociatie judeteana pe ramura de sport la
FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL
Cererea va contine sub sanctiunea nulitatii

1. Denumirea

structurii

sportive

……………………………………..

………………………………………………………..

2. Sediul-judetul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail……………………………
3. Organele de conducere si administrare…………………………………………….
4. Numar de identificare…………………………………………………………………
5. Certificat de identitate sportiva – numarul si data emiterii………………………..
6. Culorile clubului……………………………………………………………………….
7. Data, semnatura, stampila…………………………………………………………..

La cerere se ataseaza inscrisurile doveditoare cf. Art. 6

Cerere de transfer nr. ________ /_____________
Clubul posesor: _______________________________________________
Clubul beneficiar: ______________________________________________
Clubul actual: _________________________________________________
Jucator: _____________________________________________________
Numele
Prenumele
Sex masculin
Sex feminin

Data nasterii: ______________________ Nationalitatea: _____________
Buletin de identitate: ___________________________________________
Serie
Numar
Cod numeric personal
Carnet de legitimare: ___________________________________________
Serie
Numar
Data eliberarii

Clubul beneficiar: _____________________________________________
Statut in clubul beneficiar: Jucator cu contract
Jucator fara contract

Data,
________________
Semnatura si stampila
clubului beneficiar,

Semnatura jucatorului,
Semnatura parintelui (tutore),

* o copie va fi trimisa si la F.R. Handbal

1. COTIZATII ANUALE SI TAXE SEZONUL 2017-2018
1.1. COTIZATII ANUALE

Liga nationala

6.000 lei

Divizia A

3.000 lei

Cotizatia anuala pentru echipele de seniori, va fi achitata astfel :
-

transa I-a, pana la data terminarii inscrierii in competitie, in caz contrar,
echipa nu va fi inscrisa in campionat ;

-

transa a II-a, cu cel putin 14 zile inaintea inceperii returului, in caz contrar
echipe nu va fi programata in campionat.

In cuantumul cotizatiei anuale, sunt cuprinse urmatoarele taxe :
- taxa de fuziune ;
- taxa pentru schimbarea denumirii ;
- taxa pentru viza anuala a sportivilor ;
- taxa pentru eliberare si viza anuala pentru oficiali ;
- taxa de participare in campionat ;
- taxa pentru eliberarea unui duplicat, inclusiv dubla legitimare .
Echipele de juniori sunt scutite de plata cotizatiei anuale.

1.2. TAXA DE AFILIERE
Juniori

Seniori

1.000 lei

2.000 lei

1.2. TAXE DE TRANSFER INTERN
Taxe transfer jucatori de cetatenie romana
Liga Nationala

1.000 lei

Divizia A

500 lei

Juniori

100 lei

Dupa inceperea campionatului (echipei beneficiare) taxa de transfer se dubleaza.

Taxe transfer jucatori de alta cetatenie decat romana ( in lei la cursul zilei din
ziua platii) :
- primii doi jucatori
- cate 1.000 euro
- al treilea jucator
- 2.000 euro
- al patrulea jucator
- 3.000 euro, s.a.m.d.
Cerinte de valoare- la data solicitarii transferului, incepand cu al treilea jucator
a - jucator de pana la 33 ani :
o sa fie component al Lotului national ( cel putin un joc oficial in ultimile 365
zile) la categoria de varsta corespunzatoare ( juniori, tineret sau seniori)
sau sa aiba minimum 10 selectii in Lotul national de seniori sau
o sa provina de la echipe participante in Liga I-a din campionatele primelor
trei natiuni valorice, conform clasamentului EHF pe anul in curs: masculin Germania, Spania si Ungaria, feminin – Danemarca, Ungaria si Rusia .
b - jucator de peste 33 ani
o sa fi participat la cel putin un joc oficial al Lotului national de seniori in
ultimii doi ani;
Procedura de transfer
1. Transferul international definitiv sau temporar (imprumut) al sportivilor de alta
cetatenie decat romana, de la o echipa din alta tara, se realizeaza pe baza
urmatoarelor documente :
- CIT – eliberat de catre EHF ;
- Cererea de transfer semnata de catre clubul beneficiar si sportiv ;
- Adeverinta din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de valoare
( incepand cu al treilea sportiv);
Cluburile sunt responsabile pentru prelungirea documentelor de muncă și de

ședere ale sportivilor/antrenorilor extracomunitari cu care se află sub
contract, până la sfârșitul perioadei contractuale.”
2. Transferul intern definitiv sau temporar ( imprumut ) al sportivilor de alta cetatenie
decat romana , se realizeaza pe baza urmatoarelor documente :
- CTR – eliberat de catre clubul posesor ;
- Cererea de transfer semnata de clubul beneficiar si sportiv ;
- Adeverinta din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de valoare (incepand cu al
treilea sportiv) ;
- Dovada platii taxei de transfer conform Anexei 1
Cluburile sunt responsabile pentru prelungirea documentelor de muncă și de
ședere ale sportivilor/antrenorilor extracomunitari cu care se află sub
contract, până la sfârșitul perioadei contractuale.”
3. Prelungirea contractului se poate face numai pentru sportivii care indeplinesc una
din cerintele de valoare.
4. Daca la terminarea contractului un sportiv nu mai indeplineste nici una dintre
cerintele de valoare, contractul acestuia poate fi prelungit numai daca nu se
depaseste numarul de jucatori fara cerinte de valoare ( doi).
Daca transferul se solicita dupa inceperea campionatului in care activeaza echipa
clubului beneficiar, taxa de transfer respectiva se dubleaza.

1.3. TAXE DE APEL
Cluburi
Liga Nationala

1.000 lei

Divizia A

500 lei

Juniori

100 lei

Oficiali (conducatori, antrenori, sportivi, arbitri)

300 lei

1.4. TAXE DE CONTESTATIE
Liga Nationala

1.000 lei

Divizia A

300 lei

Juniori

100 lei

1.5. TAXA DE MEMORIU
Liga Nationala

1.000 lei

Divizia A

500 lei

Juniori

100 lei

1.6. TAXA DE LEGITIMARE
La aceasta suma se adauga costul imprimatului
1.7. TAXE ARBITRI

5 lei

Eliberare carnet de legitimare

10 lei

Duplicat

30 lei

Viza anuala
- international

150 lei

- divizionar

40 lei

- candidat

20 lei

- local

5 lei

