CUPA ROMANIEI,

Editia 2014 – 2015

Se va desfasura dupa urmatorul sistem competitional:
- participa toate echipele din Liga Nationala feminin si echipele inscrise din
Divizia A.
Optimi de finala(21.01.2015)
Tragerea la sorti va fi efectuata in ordinea clasamentului de anul trecut si inscrierea
echipelor de Div A in competitie conform sistemului.
Echipele care au tras numere de la 1 la 8 vor fi echipe gazde ,iar celelalte vor fi echipe
oaspete.
In aceasta faza se va disputa un singur joc, pe terenul echipei gazda.
In caz de egalitate dupa terminarea celor 60 minute, se vor executa direct aruncari de
la 7m (conform regulamentului mai jos mentionat).
Cistigatoarele se vor califica in sferturile de finala.
In faza sferturilor(25.03.2015)
Se va efectua tragerea la sorti respectand protocolul de mai sus, echipele care au extras
numerele 1,3,5 si 7 vor fi echipele gazde, iar echipele care au extras numerele 2,4,6 si
8 vor fi echipe oaspete.
In aceasta faza se va disputa un singur joc, pe terenul echipei gazda.
In caz de egalitate dupa terminarea celor 60 minute, se vor executa direct aruncari de
la 7m (conform regulamentului mai jos mentionat).
Castigatoarele se vor califica in “Final Four”.
Final Four(25/26.04)
In aceasta faza jocurile se vor desfasura dupa cum urmeaza:
- tragerea la sorti respecta protocolul mentionat mai sus;
- echipa “1” va juca impotriva echipei “3”, iar echipa “2” va juca impotriva
echipei “4”;
Cistigatoarele vor juca “finala mare” , iar invinsele vor juca “finala mica”.
Au drept de joc sportivii care au transferul efectuat in Liga Nationala pentru sezonul
2014 – 2015.

• In Raportul de joc pot fi inscrisi 16 sportive.
• In caz de egalitate dupa terminarea celor 60 minute, se vor juca prelungiri.
• Prelungirile 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).
 Inainte de executarea aruncarilor de la 7 metri, fiecare echipa va nominaliza 5
jucatoare eligibile sa joace la sfarsitul jocului – sau la sfarsitul prelungirilor (vezi ce
inseamna “jucatori eligibili” la 4.4.6) si va inmana arbitrilor o lista de numere. Aceste
jucatoare vor executa cate o aruncare alternativ cu adversarii. Fiecare echipa va hotara
singura ordinea in care jucatoarele vor executa aruncarile.
 Portarii echipelor vor fi dintre cei inscrisi in raportul de joc si pot fi schimbati,
conform Regulamentului Jocului de Handbal. Portarii pot executa aruncari de
departajare si jucatorii de camp pot fi portari.
 Arbitri vor alege poarta la care se vor executa aruncarile. Echipa care va executa prima
aruncare se va hotara prin tragere la sorti (aruncarea cu moneda). Echipa care castiga
la aceasta procedura poate alege sa execute aruncarea prima sau a doua.
 Daca scorul este egal dupa prima serie de aruncari, se va continua, in acelasi fel, pana
cand se va stabili castigatoarea. In a doua serie de aruncari, echipa adversa va executa
prima aruncare. Se vor nominaliza din nou cate 5 jucatoare, dintre cei eligibile sa joace
la sfarsitul jocului (jucatoarele care au executat aruncari in prima serie pot fi
nominalizati din nou).
 In aceasta serie de aruncari se declara castigatoare echipa care a inscris mai multe
goluri dupa acelasi numar de aruncari executate (este posibil sa nu fie nevoie sa se
execute toate cele 5 aruncari ale seriei).
 Jucatoarele eligibile sunt cei inscrisi in raportul de joc si care nu au fost descalificate
pana la sfarsitul jocului sau nu erau eliminati la fluierul de sfarsit al jocului.
 Abaterile grave de la regulament comise in timpul executarii aruncarilor de
departajare, de la 7 metri, vor fi sanctionate cu descalificare. Daca o jucatoare care
trebuie sa execute o aruncare este descalificata sau accidentata, va fi nominalizata o
alta jucatoare eligibila pentru a o inlocui.
 In timpul executarii aruncarilor, numai arbitri, portarul si executanta aruncarii au
dreptul sa fie prezenti in jumatatea de teren respectiva.
Daca numarul jucatoarelor eligibile scade sub 5 (cinci), jucatoarele pot fi nominalizati
sa execute o a doua aruncare in cadrul aceleiasi serii de aruncari.

• Rezultatul final este cel consemnat după departajare, cu menţionarea scorului la pauză
şi finalul timpului regulamentar, pauză şi finalul fiecărei serii de prelungiri ş.a.m.d.
• Golurile înscrise in prelungiri ca şi cele din seriile de aruncări de la 7 metri, se înscriu
normal în raportul de joc, în dreptul realizatorului.
• Pe toată durata partidei se respectă regulamentul de joc şi prevederile prezentului
regulament.
Daca un oficial ( A, B, C sau D) al unei echipe este descalificat, va fi suspendat pentru
o etapa, cazul urmand a fi inaintat Comisiei Centrale de Disciplina.
• Daca o jucatoare este descalificata pentru abateri in relatia cu arbitrii sau
reprezentantul FR Handbal, precum si daca a fost descalificata in ultimul minut de
joc, aceasta va fi suspendata pentru o etapa, cazul urmand a fi inaintat Comisiei
Centrale de Disciplina.
• Castigatoarea va fi declarata castigatoare a “Cupei Romaniei “.

