Minihandbal
REGULAMENT DE DESFASURARE
AL CAMPIONATULUI NATIONAL

MINIHANDBAL
F E M I N I N – MASCULIN
AN COMPETITIONAL
2017 – 2018
Participanti:
- Pe baza de inscriere
- Echipele cluburilor, asociatiilor sportive, structurilor sportive, scoli afiliate la
F.R.Handbal sau la A.J.H. / A.M.H.
Au drept de joc sportivii nascuti in anul 2007 si mai tineri.
Legitimarea sportivilor se va face pe baza de :
-

Copie xerox a Certificatului de Nastere cu poza si viza medicala si viza
anuala – vizata de catre A.J.H. / A.M.H.

-

Legitimatie de sportiv eliberata de A.J.H. / A.M.H., cu poza, viza medicala si viza
anuala

sau

-

In toate fazele competitiei echipele participante au obligatia de a folosi numai
sportivii proprii.
Nu sunt permise imprumuturile de jucatori

Regulamentul de joc:
- Timpul de joc: 4 reprize x 10 minute;
Primele doua reprize se vor juca obligatoriu cu sistemul de aparare om la om,
pe tot terenul.
Repunerea mingii dupa gol, va fi efectuata de catre portar, din spatiul de
poarta.
-

Pauza:

- intre reprizele 1 si 2; 3 si 4 : 2 minute;
- intre reprizele 2 si 3
: 5 minute;
- intre reprizele 2 si 3 se va schimba terenul

-

Eliminarea:

1 minut.

Nu vor fi eliminari, ci doar schimbarea jucatorului sanctionat disciplinar, pe
timp de 1 min.
- Se recomanda ca sportivii/ele care sunt inscrisi /e pe raportul de joc sa participe
efectiv la joc.
Teren: 20 – 24 m x 12 – 16 m
(ex: 20 x 13 m este exact o treime din suprafața normală a terenului de
handbal).
Dimensiunea portilor: 1,70 x 3 m sau 1,60 x 2,0 m.
Semicerc: raza de 5 m trasata din mijlocul portii.

Minge: Mingea cu o circumferință de 44 - 49 cm, potrivită pentru copii, moale,
nu prea grea, să sară bine și să fie ușor de prins, pentru a asigura un joc
fără riscuri.
Copiilor trebuie să le placă mingea și sa nu le fie frică de ea.

Foaia de arbitraj:
-

Raport de joc FRH
pot fi inscrisi pana la 16 jucatori, nascuti 2007 si mai tineri.

Arbitri:
-

Arbitrajul poate fi asigurat de unu / doi arbitri la centru si un arbitru la foaie;
Arbitrajul poate fi asigurat de catre arbitri tineri sau arbitri elevi, sau junior, sau
profesor/antrenor. – (si cu rol de explicare si indrumare)

Clasamente:
- Conform Regulamentului de organizare si desfasurare a competitiilor nationale
de handbal (R.O.D.C.N.H.) poate fi asigurat de unu / doi arbitri la centru si un
arbitru la foaie;
- 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 la adresa alexandru.dia@frh.ro iar la
feminin la adresa steluta.luca@frh.ro, echipele participante si profesorii
acestora precum si rezultatele.

PROGRAM COMPETITIONAL
2017-2018
MINIHANDBAL - Feminin si Masculin
1. 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 18.02.2018
Feminin 25.02.2018
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.-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 01.04.2018
Termen maxim - Feminin 15.04.2018
3. Faza semifinala
-

Masculin
Feminin

06.05.2018
13.05.2018.

Organizata de A.J.H. (A.M.H.) din euro - zonele geografice participante.
In anul competitional 2017 – 2018 organizeaza RO 1, RO 3, RO 4 si RO 6.
-

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 (patru) echipe.
4. Faza finala pe tara
-

Masculin
Feminin

31.05 - 03.06.2018
31.05 - 03.06.2018

5. 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.
Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu sezonul competitional 2017 / 2018.

