
 
 

          

 
Federația Română de Handbal / Romanian Handball Federation 

Str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, 011962, București, România, Tel.: 0040-21-231 89 87, 0040-21-231 89 88, 
Fax: 0040-21-231 89 86 frh@frh.ro  www.frh.ro             facebook.com/frh   Cod fiscal: 4266359 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE  
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Articolul 1. Participă: 

• Cluburile afiliate la F.R.H.;  

• Asociații sportive sau școlare afiliate la A.J.H. / A.M.H..  

Articolul 2. Dreptul de joc: 

• La festivalul național de MiniBeach Handball masculin și feminin au drept de joc 

sportivii/sportivele născuți în 2009 și mai mici. 

Articolul 3. Legitimarea sportivilor se va face pe baza de: 

• Legitimație F.R.H. cu viza anuală și medicală la zi 

sau 

• Copie xerox a Certificatului de Naștere cu poză, viză anuală și viză medicală – vizată de 

către A.J.H. / A.M.H 
 
Articolul 4. La festivalul național de MiniBeach Handball echipele participante au obligația de 
a folosi numai sportivii proprii.   
Nu sunt permise  împrumuturile de jucători / jucătoare.  

Cluburile pot înscrise în competiția de MiniBeach Handball cu mai mult de o echipă.  

Articolul 5. Sistemul de desfășurare al competiției: 

• Echipele vor fi repartizate în grupe 

• Se va juca în sistem fiecare cu fiecare 

Articolul 6. Perioada de desfășurare:  

F.R.H. va anunța în timp util perioada de desfășurare, precum și locația festivalului de 

MiniBeach Handball. 

Articolul 7. Regulamentul de joc : 

• Timpul de joc: 2 reprize a 7 minute; 

• Pauza: 5 minute; 

• Eliminarea: până la momentul schimbării posesiei mingii 

• Time-out: 1 minut pe set de echipă  

• Spațiul de joc: teren cu nisip de 16-18metri X 9-11 metri 

• Dimensiunea porților: 1.70metri/3metri sau 1.60metri/2metri. Porțile pot fi 

confecționate din material gonflabil. 

• Semicerc: 5 metri (trasat cu bandă elastică diferită de culoarea celorlalte benzi care 

delimitează terenul) 

• Spațiul de schimb: cei minim/maxim 8/14 jucători și 2 oficiali vor rămâne în zona de 

schimb (în afara benzii). Doar un singur oficial poate conduce jocul din picioare.  

• Este obligatoriu ca sportivii/sportivele trecuți pe foaia de joc să participe efectiv la joc. 

• Mingea de joc: minge specială de beach handball. F.R.H. va pune la dispoziție fiecărei 

echipe un număr suficient de mingi.  

• Pentru fiecare echipă pot evolua 4 jucători. Pentru faza de apărare: 3 apărători și 1 

portar, iar pentru faza de atac: 3 atacanți și un specialist. Echipa care intră în posesia 

mingii va introduce al 4-lea jucător de câmp (numit „specialist”) prin schimbare cu 

portarul, prin zona de poartă. După pierderea posesiei, „specialistul” va părăsi terenul 

pentru a permite portarului să reintre, prin partea laterală a terenului în care se află 
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restul coechipierilor.  

• Toate jocurile din cadrul Festivalului național de MiniBeach Handball se vor încheia cu 

executarea shoo-out-urilor (minim 3 pentru fiecare echipă). 

Articolul 8. Acordarea punctelor de gol. 

• În Festivalul Național de Mini Beach Handball, punctele de gol vor fi acordate după 

cum urmează: 

− Încercare de înscriere din piruetă – 2 puncte 

− Gol înscris din piruetă 360 grade – 2 puncte 

− Încercare de înscriere din aeriană – 2 puncte 

− Gol înscris din aeriană – 2 puncte 

− Gol înscris din lovitură liberă de la 5m – 2 puncte 

− Gol înscris din săritură cu bătaie pe două picioare – 2 puncte 

− Gol înscris din aruncare normală – 1 punct 

Articolul 9. Înscrierea echipelor: 

• Participarea se face pe baza cererii de înscriere trimise la adresele de mail 

nicole.ivan@frh.ro sau tel/fax 021-231.82.62 până la o dată care va fi anunțată în timp 

util. 

• A.J.H./urile care vor organiza competiții de MiniHandball sunt obligate să transmită 

prin e-mail la adresa nicole.ivan@frh.ro  echipele participante și profesorii/antrenorii 

acestora. 
Articolul 10. Arbitri și observatori: 

• Arbitrajul este asigurat de unul/doi arbitru la centru și un arbitru la foaie 

• Arbitrajul poate fi asigurat de către arbitri tineri sau de către arbitri elevi, juniori, 

profesori/antrenori (cu rol de explicare și îndrumare) 

• Arbitrajul nu poate fi asigurat de către profesorul/antrenorul uneia dintre echipele care 

joacă. 

Articolul 11. Foaia de arbitraj : 

• Raport de Joc F.R.H.;  

• pot fi înscriși de minim 8 jucători / jucătoare pentru fiecare echipă  

• pot fi înscriși un număr de maxim 14 jucători și 2 oficiali pentru fiecare echipă 

Articolul 12. Clasamente:  

• La festivalurile de MiniBeach Handball organizate de F.R.H./A.J.H.-uri nu se va ține 

scorul. Toate meciurile se vor încheia cu executarea shoot-out-urilor (minim 3 de 

echipă).  

Articolul 13. Cheltuieli :  
Toate cheltuielile aferente bunei desfășurări a festivalului vor fi achitate de fiecare echipă în 
parte, sau conform cu regulamentul organizatorului.  
 
Articolul 14. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din 

data de 16.01.2020 și intră în vigoare în data de 17.01.2020. 
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