
  

 

BABY HANDBALL 
 

REGULAMENT DE DESFASURARE 
A FESTIVALULUI NATIONAL BABY HANDBALL 

 

EDITIA 2018 
 
 

Participanti:  
-  Pe baza de inscriere  
-    Cluburi , asociatii sportive, structuri sportive, unitati de invatamant,etc, afiliate sau 

neafiliate la F.R.Handbal sau la A.J.H. / A.M.H.  
 
Au drept de joc copii  ( fete si/sau baietii ) nascuti  in anul 2009 si mai mici.  
Echipele pot fi formate din 12 – 16 jucatori. Componenta echipelor poate fi: mixta, numai 
din fete sau numai din baieti. In cazul echipelor mixte, ponderea numerica fete – baieti este 
la latitudinea antrenorilor echipelor respective. 
 
Legitimarea sportivilor se va face pe baza de :  
 

- Copie xerox a Certificatului de Nastere cu poza si viza medicala  – vizata de 
catre A.J.H. / A.M.H. (stampila pe poza si carnetul de elev vizat la zi) 
 

 
  

Regulamentul de joc:  
 

-  Timpul de joc:  4 reprize x 8 minute;  
- Numarul jucatorilor unei echipe in teren : maxim 5 ( 4 jucatori de camp plus 1 

portar ) 
- In cazul echipelor mixte ponderea numerica fete/baieti prezente/prezenti in teren 

in timpul jocului, este la latitudinea antrenorului. 
 
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. 
-  obligatoriu  ca toti  sportivii/ele care sunt inscrisi /e 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 ( 

burete), 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. 
 

Inscrierea echipelor: 
- pe baza de tabel nominal : maxim 16 sportivi, maxim 2 antrenori, 1 conducator 

auto, 1 arbitru; 

-  

- termen inscriere 20.07.2018  la AJH – urile la care sunt arondate; 

- AJH – urile vor transmite la FRH ( la adresele de email: steluta.luca@frh.ro si 

alexandru.dia@frh.ro ) pana la data de 03.08.2018 tabelele cu echipele inscrise. 

 

Sistemul de desfasurare al competitiei: 
 

- Echipele vor fi repartizate in grupe de cate 6 – 8 echipe; 

- Se va juca in sitem fiecare cu fiecare. 

Arbitrii: 
 

-    Arbitrajul poate fi asigurat de unu / doi arbitri la centru si un cronometror la masa 
oficiala;  

-   Arbitrajul poate fi asigurat de catre arbitri tineri sau arbitri elevi, sau juniori, sau 
profesor/antrenor. – (si cu rol de explicare si indrumare) 

 
 

Cheltuieli:  
 

- Toate cheltuielile aferente organizarii si  desfasurarii competitiei vor fi suportate 
de catre FRH. Echipele participante vor suporta doar cheltuielile de transport. 

 

 
 

      Data de desfasurare 06 – 09.09.2018 
 Locul de desfasurare  se va stabili de catre F.R.Handbal. 
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