REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL
LIGII NATIONALE
-masculin si femininEDITIA 2013-2014
Ligile Nationale masculine si feminine se vor desfasura in cadrul a cate unei serii cu 12 echipe care vor juca in
sistemul tur-retur, Play Off si Play Out.
Jocurile din cadrul Ligii Nationale ( turul si returul) vor fi programate astfel:
Feminin
- in zilele de
- in cursul saptamanii

sambata
miercuri

intre orele 10:00 si 19:00
intre orele 14:00 si 19:00

Masculin
- in zilele de
- in cursul saptamanii

duminica
joi

intre orele 09:00 si 18:00
intre orele 14:00 si 19:00

Cu acordul ambelor echipe si aprobarea FR Handbal, jocul se poate disputa si la alte ore decat cele de
mai sus.
De comun acord, echipele pot solicita aprobarea FR Handbal pentru devansarea sau amanarea unor
jocuri cu cel mult trei zile fata de datele la care sunt programate jocurile respective.
FR Handbal isi rezerva dreptul ca in functie de solicitarile partenerului sau, DIGI SPORT, sa
programeze anumite jocuri la alte date si ore decat cele prevazute mai sus. Acest lucru va fi adus la
cunostinta echipelor interesate cu cel putin 7 ( sapte ) zile inaintea programarii initiale.
Pentru echipele româneşti participante în competiţiile continentale oficiale, F.R. Handbal poate aproba
amanarea sau devansarea jocurilor acestora programate în Liga Naţională, la alte date decât cele fixate
iniţial, obligatoriu, în săptămâna dinaintea sau dupa data iniţială de disputare a jocului, fara a fi schimbata
ordinea de disputare a etapelor.

PROGRAM COMPETITIONAL

Feminin
TUR
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Ianuarie

2013
2013
2013
2014

05, 14, 21 si 28
05 si 12
02, 09 si 16
04 si 08

2014
2014
2014

15, 18, 22 si 25
01, 08, 15 si 22
01, 08 si 15

RETUR
Ianuarie
Februarie
Martie

Play Off / Play Out
Faza I-a
Mai

2014

07 si 10(11)

Faza a II-a
Mai

2014

14, 17, 21, 24, 28 si 31

Masculin
TUR
Septembrie
Octombrie
Noiembrie

2013
2013
2013

15, 22, 26 si 29
06, 13 si 17
10, 17, 21 si 24

2013
2014
2014
2014

08
19, 23, 26 si 30
09, 16 si 20
09, 16 si 19

RETUR
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie

Play Off / Play Out
Faza I-a
Aprilie

2014

23 si 26, (27)

Faza a II-a
Mai

2014

01, 04, 15, 18, 22, si 25

Echipa clasata pe locul I la terminarea competitiei va fi declarata
2014.

Campioana Romaniei Editia 2013-

Echipele clasate pe locurile 12 si 11 vor retrograda direct in Divizia A.
Cerinte si conditii de inscriere si participare in anul competitional 2013-2014.
Cluburile sportive masculine si feminine de seniori participante in Liga Nationala au obligatia sa aiba:
- minmimum un Protocol de colaborare cu un club de juniori ;
- echipa proprie de juniori, inscrisa si participanta in campionat.
In cazul nerespectarii uneia dintre aceste cerinte echipa de seniori va fi penalizata cu cate 1 punct la
fiecare etapa, incepand cu sezonul 2013 - 2014
Echipele masculine si feminine de seniori pot folosi juniori, care sunt nascuti in 1995, 1996 sau 1997.
Pentru juniorii cu dubla legitimare, clubul de seniori inainteaza la F.R.Handbal un Protocol de colaborare (3
exemplare) avizat si de clubul sportiv de juniori, care sa cuprinda jucatorii respectivi si acordul acestora de a
evolua cu dubla legitimare la echipa de seniori.
Valabilitatea Protocolului este de 1 an competitional.
Un sportiv junior nu poate evolua cu dubla legitimare la 2 echipe de seniori in acelasi sezon
competitional.
Pot participa in Liga Nationala numai sportivii care au incheiat contracte astfel:
- jucatorii nascuti inainte de 1.07.1990, pe o perioada de minimum (6) sase luni
- jucatorii nascuti dupa 1.07.1990, pe o perioada de cel putin pana la implinirea varstei de 23 de
ani, dar nu mai putin de 6 (sase) luni.
- conventii de proba pentru jucatorii cu dubla legitimare ale caror contracte de baza sunt
incheiate cu cluburile de juniori.
Nerespectarea acestei cerinte atrage dupa sine pierderea jocului cu 10-0 si penalizarea cu 1 punct in
clasament.
Jucatorii care nu au viza anuala inscrisa in Carnetul de legitimare pentru sezonul 2013 – 2014, nu au
drept de joc.
Folosirea acestora in jocurile oficiale fara acordul F.R. Handbal, conduce la pierderea jocului cu 10 – 0
si penalizarea cu un punct in clasament.
Echipele participante in Liga Nationala masculina si feminina pot sa inscrie in Raportul de joc 16
jucatori, astfel:

a- maximum 5 ( cinci ) sportivi de alta cetatenie decat romana cu contract de handbalist
profesionist. Dintre acestia doar 3 (trei) au dreptul de a fi in acelasi timp pe terenul de joc ;
b- sportivi cu contract ( individual de munca, de prestari servicii sau de pregatire sportiva), inclusiv
juniori proprii nascuti 1995, 1996 sau 1997 ( pentru acestia din urma semnate de catre parinte sau
tutore);
c- maximum 3 (trei ) juniori cu dubla legitimare nascuti 1995, 1996 sau 1997.
Nerespectarea cerintelor de varsta atrage dupa sine pierderea jocului cu 10-0 si penalizarea cu 1
punct in clasament.
Pentru sportivii juniori care evolueaza cu dubla legitimare, clubul de seniori este obligat sa incheie cu
acestia conventii de proba pe perioada dublei legitimari, anexe la contractele de baza pe care sportivii le au cu
cluburile de juniori.
Cu sportivii imprumutati de la alte echipe se vor incheia Contracte de proba pe perioada imprumutului.
Cererile de inscriere vor fi transmise pana la data de 01.07.’13.
Dupa aceasta data nu se mai fac inscrieri, sportivii proveniti de la echipele neinscrise pana la data
respectiva se pot transfera conform art. XI.21 din regulamentul de transferari.
Pana la data de15.08.’13 echipele vor depune la F.R.Handbal urmatoarele documente:

1. Tabel Nominal cu toti sportivii aflati sub contract ( inclusiv cei imprumutati) sau conventie de
proba, conform Anexei 2
si Tabel Nominal
cf. Anexei 1. la adresa de mail “
competitiifrh@yahoo.com” (nescanate, in format word sau excel);
Anexa 1
CLUBUL__________________________________________
Nr.
Crt.

Numele

Prenumele

Data nasterii
(zi, luna, an)

Nr. carnet
legitimare

CNP

Anexa 2 (completata obligatoriu la toate rubricile)
CLUB __________________________________________

Nr
crt

Nume

Prenume

Data nasterii

Numar
carnet
legitimatie

Contract

Dubla legitimare

de la

de la
clubul

la

La
clubul

Imprumut
pana
de la
la
clubul clubul

(* Anexa poate fi descarcata in fotmat WORD de la Documente utile)
2.

cate 3 (trei) exemplare ale contractelor nou incheiate cu sportivii seniori sau conventii de
proba pentru sportivii cu dubla legitimare;

3. pentru sportivii extracomunitari se va obtine dreptul de joc pe baza prezentarii permisului de
munca valabil pe teritoriul Romaniei si a contractelor incheiate ca handbalist profesionist;
4.

copii ale politelor de asigurare pentru sportivi si antrenori ;

5. Tabel nominal cu rezultatele probelor de control ;

6. cate 3 (trei) exemplare ale Protocolului de colaborare cu un club de juniori, lista nominala cu
sportivii juniori care vor putea evolua cu dubla legitimare, precum si acceptul scris al acestora;

7. cate 3 (trei) exemplare ale contractelor cu antrenorii ( principal si secund ) autentificate la
Notariat si copie a Carnetului de antrenor ;

8. un exemplar al Contractului incheiat cu firma SC INFO SPORT pentru inregistrarea
jocurilor (plata se va face in rate lunare) ;
9. un exemplar din contractul incheiat intre club si o alta structura avand ca obiect asigurarea
pazei si ordinii cu ocazia jocurilor oficiale disputate pe teren propriu (cf. HG nr.
791/19.05.2004);
10. Adresa oficiala de comunicare a sponsorului echipei (inclusiv sigla acestuia), a culorilor
echipamentului, a datelor de identificare a clubului si a salii de joc ;
11. Adesa proprie de e-mail ;
12. Fotografie color(13/18) a echipei pe adresa de mail competitiifrh@yahoo.com

13. Fotografie tip BI pentru ecusoanele A si B ;

Antrenorii sau delegatii din Liga Nationala, masculina si feminina, nu pot activa si ca jucatori.
Cluburile care angajeaza antrenori straini trebuie sa prezinte la F.R.Handbal urmatoarele acte:
- Permis de munca;
- Contract de munca sau contract de prestari servicii ca antrenor, legalizat conform legislatiei
in vigoare
- Copie legalizata la notariat (in limba romana) dupa actele de studiu si echivalate conform
legislatiei din Romania.
Cluburile care solicita carnet de reprezentant echipa (ecuson D) pentru cetateni straini trebuie sa prezinte
acte doveditoare a calitatii acestuia (sponsor sau membru al consiliului de administratie).
Eliberarea si vizarea Carnetelor de oficiali se face pe baza solicitarii scrise a cluburilor.
Echipele care nu depun toate documentele enumerate mai sus, pana la data de 01.08.’12 nu vor fi programate
in competitie.
Obligatiile cluburilor in timpul si dupa terminarea competitiei.
1. Cluburile gazde sunt obligate sa asigure :
1.1. masuri severe de paza si ordine inainte, in timpul si dupa desfasurarea jocurilor ;
1.2. un antrenament de 60 minute in sala oficiala pentru echipa oaspete, la solicitarea scrisa a
acesteia cu cel putin 14 zile inaintea programarii jocului;
1.3. un loc protejat pentru operatorul video DIGI SPORT, precum si cel al firmei INFO SPORT, intr-o
pozitie centrala si de perfecta vizibilitate ;
1.4. câte un vestiar protejat si dotat cu strictul necesar, inclusiv apa calda, atât pentru echipa
oaspete cât si pentru arbitrii jocului ;
1.5. accesul in vestiarul arbitrilor este cu desavârsire interzis, cu exceptia inspectorului – observator
al F.R.Handbal ;
1.6. accesul protejat al ambelor echipe, a arbitrilor si a inspectorul F.R.Handbal de la vestiare la
terenul de joc si invers, precum si la plecarea acestora de la sala ;
1.7. tabela electronica si instalatia de sonorizare ale salii sa fie în stare de funcţionare;
1.8. asistenta medicala prin prezenta obligatorie a unui medic si a unei ambulante dotata cu
aparatura de interventie ;
1.9. sa inlesneasca, imediat dupa terminarea partidei, transmiterea Raportului de joc prin fax de
catre arbitrii principali.

Arbitrii principali nu vor permite inceperea jocului sau il vor intrerupe, daca cerintele 1.1. si 1.8. nu
sunt respectate pe toata prioada desfasurarii partidei.
Crainicului salii ii este interzisa comentarea jocului de o maniera care sa incite publicul la ura sau
violenta fata de sportivi si oficiali.
2. Ambele echipe au urmatoarele obligatii in timpul competitiei :
2.1 sa asigure la nivelul bancii tehnice si de rezerve ordinea si disciplina necesara bunei desfasurari
a jocului, conform regulamentului de joc.
In acest sens, cele 4 ecusoane pentru oficiali vor fi acreditate de F.R.H.astfel :
= ecusonul A – numai antrenorul principal ;
= ecusonul B – numai antrenorul secund ;
= ecusonul C – numai medicul sau maseur ;
= ecusonul D – numai reprezentantul echipei.
Ecusoanele A si B sunt personalizate si netransmisibile. Acreditarea antrenorilor principali si secunzi se face
pentru un sezon competitional.
2.2 Cluburile sunt obligate să incheie contracte de munca sau contracte de prestari servicii cu
antrenorii principali si antrenorii secunzi, autentificate la Notariat.
La competitiile oficiale din Liga Nationala, prezenta pe banca a unui antrenor cu contract este obligatorie.
Se excepteaza in urmatoarele situatii:
- in cazul suspendarii la data disputarii jocului
- in cazul unei imbolnaviri grave, care necesita ingrijire medicala (dovedita cu certificat medical)
Clubul care, din motive contractuale (mentionate expres in contract), renunta la angajamentul cu antrenorul, in termen
de 30 de zile este obligat sa angajeze un nou tehnician, conform reglemantarilor.
Echipele care nu vor respecta aceste cerinte, vor pierde jocul cu 10-0, cat si un punct penalizare in clasament.
2.3 Antrenorii principali vor primi licenta pentru conducerea jocurilor din Liga Nationala (si ecusonul
A) daca poseda clasificarea de antrenor senior ( categ. I-a) sau antrenor maestru ( categ. a II-a ).
2.4. Antrenorii secunzi vor primi licenta pentru conducerea jocurilor din Liga Nationala (si ecusonul
B) daca poseda carnet de antrenor cu specializarea in handbal.

2.5. Conducerea din picioare a jocului este permisa numai unuia dintre oficiali.
Este interzis in timpul jocului dialogul bancii tehnice cu arbitrii.
2.6. Echipa gazda este oligata sa organizeze o conferinta de presa la 15 minute dupa
incheierea jocului.
2.7. Sa participe, prin antrenorii principali, reprezentant de echipa sau sportivi, la conferinta
de presa ce se va organiza la 15 minute de la incheierea jocului intr-un spatiu anexa special amenajat, prin
grija echipei gazda, in caz contrar, clubul va fi sanctionat conform Regulamentului Disciplinar al F.R.Handbal.

-

2.8. Sa respecte protocolul de intrare, prezentare si iesire a echipelor, astfel :
arbitrii principali aduna ambele echipe in dreptul mesei oficiale si se patrunde spre mijlocul
terenului, jucatorii aliniindu-se de o parte si de alta a lor ;
cu aprox. 5 minute inaintea inceperii jocului, se va face prezentarea componentilor echipelor si a
oficialilor ;
la centrul terenului de joc, printr-un fluier al arbitrului inscris primul in Raportul de joc, se saluta
publicul spectator pe ambele parti laterale ale terenului de joc ;
la finalul jocului, jucatorii celor doua echipe au obligatia sa se alinieze la centrul terenului si sa salute
publicul si echipa adversa.

2.9 Arbitrii principali sunt obligati sa transmita Raportul de joc prin fax 021/231.82.62 sau
021/230.12.34 la F.R.H., precum si rezultatul prin SMS la nr. 0731 30 23 55, imediat dupa incheierea jocului,
originalele fiind transmise prin posta.
2.10. Pentru semnalarea unor nereguli referitoare la desfasurarea jocului ( sala de joc,
spectatori, arbitraj ), antrenorii principali vor trimite un Raport suplimentar la aceleasi nr. de fax.
2.11. Oficialii ambelor echipe au obligatia ca in cel mult 24 ore dupa terminarea jocului sa
transmita Raportul de apreciere ( conform modelului anexat) la fax. 021 230.12.34 sau e-mail
bocanmihail05@yahoo.com.
Orice referire la jocul respectiv trimisa ulterior, nu va fi luata in considerare.

2.12. Sa solicite aprobarea partenerului F.R.H. in televizarea jocurilor. pentru transmiterea sau
reluarea T.V. a jocurilor de pe teren propriu de catre posturile locale.
2.13. Drepturile de afisare a bannerelor publicitare apartin echipei gazda, mai putin spatiul de
4 bannere rezervat F.R.H.
2.14. Sa nu faca declaratii jignitoare si tendentioase la adresa F.R.H. si membrilor acesteia, iar
pentru problemele in litigiu sa sesizeze in scris FR Handbal.
2.15. Sa respecte si sa colaboreze cu Asociatia Judeteana de Handbal din zona de resedinta
(AMH), care este singura reprezentanta oficiala a F.R.H.

RAPORT DE APRECIERE

LIGA
M
F

DIVIZIA A
M
F

CATEGORIA COMPETITIONALA
JUN. I
JUN. II
M
F
M
F

Jocul
Localitatea
Arbitri
A
APRECIEREA
JOCULUI
GRADUL DE
DIFICULTATE AL
JOCULUI
MARE
MEDIU
USOR

JUN. III
M
F

Data

BARAJ
M
F

Ora

B

Jud.
APRECIEREA ARBITRAJULUI

CALIFICATIV NEADECVAT

SATISFACATOR
SLAB

NOTA

1

2

3

4

BINE F.BINE
5

6

7 8

9 10

ARB. A
ARB. B
MOTIVATIA APRECIERII - REGULI DEFICITARE

CALITATEA
JOCULUI
SLAB
SATISFACATOR
BUNA
FOARTE BUNA
CONDITII

ORGANIZATORICE
SLAB
SATISFACATOR
BUNE
FOARTE BUNE
ATITUDINEA
PUBLICULUI
SPORTIVA
NESPORTIVA

ALTE
APRECIERI
DESPRE JOC

Echipa,

SPORTIVI REMARCATI

Antrenor / Profesor

Semnatura,

Data,

