REGULAMENT DE DESFĂȘURARE
SUPERCUPA ROMÂNIEI
2019
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F.R.H. va organiza Supercupa României 2019 sub forma unui eveniment dublu, ambele
meciuri (feminin și masculin) fiind programate în data de 25.08.2019.
Locul de desfășurare al Super Cupei României, precum și orele de desfășurare ale celor
două jocuri vor fi stabilite de F.R.H. în timp util.
FEMININ: HCM RM. VÂLCEA – CSM BUCUREȘTI
MASCULIN: CS DINAMO BUCUREȘTI - SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA
Pe toată durata partidei se respectă regulamentul de joc şi prevederile prezentului regulament.
Articolul 1. Participarea la joc
1.1.Au drept de joc sportivii care au transferul efectuat în Liga Națională pentru sezonul 2019–
2020. În Raportul de Joc pot fi înscriși 16 sportivi astfel:
- Seniori proprii sau împrumutați;
- Cel mult 7 (șapte ) juniori născuți 2001, 2002 sau 2003, dintre care maximum 2 (doi)
juniori cu dublă legitimare. Pentru a putea folosi juniori cu dublă legitimare, echipele
trebuie să aibă minim 9 (nouă) sportivi proprii înscriși în Raportul de Joc.
1.2.Echipele care dispută Supercupa României și care vor participa în Campionatul Național și
Cupa României sezonul competițional 2019-2020, au obligația de a avea cel puțin un jucător
senior de cetățenie română sub 21 de ani înscris în Raportul de Joc, care va trebui să evolueze
în medie 10 minute/meci în competițiile organizate de F.R.H.
Media se calculează împărțind numărul total al minutelor jucate de sportivul eligibil într-un
sezon competițional, la numărul de meciuri disputate de echipa posesoare în Liga Națională,
Cupa României și Supercupa României în acel sezon, iar rezultatul trebuie să fie mai mare
sau egal cu 10.
Dacă o echipă folosește mai mult de un jucător senior sub 21 de ani, media se calculează
împărțind totalul de minute jucate jucători, la numărul de meciuri disputate de echipa
posesoare în Liga Națională, Cupa României și Supercupa României în sezonul competițional
2019 – 2020.
Contabilizarea minutelor se face după fiecare joc, pe baza unui proces verbal semnat de
antrenorii ambelor echipe în prezența arbitrilor, care să conțină lista sportivilor seniori sub
21 de ani eligibili și numărul minutelor jucate, conform Raportului de Joc.
Indiferent de numărul de minute jucate, la fiecare joc disputat în Liga Națională, Cupa
României și Supercupa României trebuie să existe minim un jucător senior sub 21 de ani
înscris în Raportul de Joc.
Nerespectarea acestei cerințe atrage sancționarea echipei în cauză conform Regulamentului
Disciplinar.
Notă: Pentru sezonul competițional 2019-2020, sunt eligibili regulii U21, jucătorii care
nu au împlinit 21 de ani la începerea sezonului competițional (născuți între 01.07.1998
– 31.12.1998, în 1999 sau în 2000.
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Începând cu sezonul competițional 2020-2021, sunt eligibili regulii U21, jucătorii seniori
care nu au împlinit 21 de ani la sfârșitul anului calendaristic (jucătorii născuți în 2000
șau 2001 pentru sezonul competițional 2020-2021).
1.3.Echipele care dispută Supercupa României au obligația de a avea cel puțin un antrenor român
înscris în Raportul de Joc.
1.4.La jocul din cadrul Supercupei României, reprezentanții celor două echipe au obligația de a
semna înainte de începerea jocului, Raportul de Joc.
Articolul 2. Durata jocurilor desfășurate în cadrul Supercupei României
Jocul din cadrul Supercupei României se desfășoară în două reprize a 30 minute fiecare.
În caz de egalitate după terminarea celor 60 minute se vor juca prelungiri.
Prelungirile se vor desfășura, după o pauză de 5 minute şi după o nouă tragere la sorți a terenului
şi mingii, două reprize de prelungiri a câte 5 minute (cu schimbarea porților 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).
În cazul menținerii egalității se vor executa aruncări de la 7 metri.
La aceste aruncări pot participa jucătorii care nu sunt eliminați sau descalificați la sfârșitul
timpului de joc (vezi de asemenea regula 4:1, paragraful 4 din Regulamentul de Joc). Fiecare
echipă nominalizează 5 jucători. Acești jucători execută cate o aruncare fiecare, alternativ cu
jucătorii echipei adverse. Echipele nu sunt obligate să anunțe ordinea în care jucătorii desemnați
execută aruncările. Portarii pot fi nominalizați printre executanți. Jucătorii pot participa la
aruncările de la 7 metri, atât ca executanți, cât și ca portari. Arbitrii decid poarta la care se vor
executa aruncările. Arbitrii fac tragerea la sorți și echipa câștigătoare alege fie să arunce prima,
fie ultima. Ordinea se inversează la seria a doua, în cazul în care aruncările trebuie sa continue
daca rezultatul este tot nedecis după prima serie de cinci aruncări. Pentru a doua serie de aruncări,
fiecare echipă va nominaliza din nou 5 jucători. Toți sau doar câțiva dintre ei pot fi aceiași cu cei
din prima serie. Aceasta metodă de nominalizare a 5 jucători va continua atâta timp cat este
necesar. Aruncările se vor executa intotdeauna alternativ. Câștigătoare va fi declarată echipa care
realizează o diferență de un gol, după același număr de aruncări cu echipa adversă. Jucătorii pot
fi descalificați, și nu mai pot executa alte aruncări de la 7 metri, în caz de comportare nesportivă
repetată sau comportare nesportivă grosolană (16:6e din Regulamentul de Joc). În cazul în care
această descalificare privește un jucător care a fost nominalizat dar nu a executat încă aruncarea,
echipa în cauză trebuie să nominalizeze un alt jucător pentru a executa aruncarea.
Golurile înscrise în prelungiri ca şi cele din seriile de aruncări de la 7 metri, se înscriu normal în
Raportul de Joc, în dreptul realizatorului.
Articolul 3. Alte sancțiuni
3.1.Daca un oficial (A, B, C sau D) al unei echipe este descalificat, va fi suspendat pentru
următorul joc oficial organizat de F.R.H., cazul urmând a fi înaintat Comisiei Centrale de
Disciplină.
3.2.Daca un jucător este descalificat pentru abateri în relația cu arbitrii sau reprezentantul
F.R.H., acesta va fi suspendat pentru următorul joc oficial organizat de F.R.H., cazul
urmând a fi înaintat Comisiei Centrale de Disciplină.
3.3.Echipele care folosesc jucători fără drept de joc (netransferați, suspendați sau care nu au
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plătit penalitățile dictate de către Comisia de Disciplină) sau care au pe banca de rezerve
oficiali suspendați, vor fi penalizate cu 10 – 0, cazul urmând a fi înaintat Comisiei Centrale
de Disciplină.
3.4.Echipele care folosesc jucători care nu au efectuată viza medicală sau jucători fără contract
vor fi penalizate cu 10 – 0., cazul urmând a fi înaintat Comisiei Centrale de Disciplină.
3.5.Neprezentarea la jocul din cadrul Supercupei României se va sancționa astfel:
- pentru echipele din Liga Națională: 10.000 lei penalizare;
- pentru echipele din Divizia A: 3.000 lei penalizare
Neprezentarea va fi consemnată după trecerea a 10 minute de la ora oficială de începere a
jocului.
Echipele participante au obligația de a-şi lua toate măsurile organizatorice pentru a ajunge la
joc în timp util.
3.6.Refuzul de a participa la Supercupa României se sancționează cu 20.000 lei penalizare și
neînscrierea timp de 2 (doi) ani în Cupele Europene.
Articolul 4. La Supercupa României, live-scorul va fi asigurat de către scorerul online - persoană
desemnată de A.J.H./A.M.H. în raza căreia se va disputa jocul.
Articolul 5. În cazul în care competiția este dotată cu trofeu transmisibil (tip “challenge”) echipa
câștigătoare are dreptul de a păstra trofeul de la data decernării sale până cu 1 (una) lună înaintea
datei de desfășurare a Supercupei României, când trebuie să-l depună la F.R.H. Echipa
câștigătoare are obligația de a-şi înscrie numele şi anul câștigării trofeului pe plăcuța
corespunzătoare a trofeului transmisibil.
Articolul 6. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data
de 18.06.2019 și intră în vigoare în data de 01.07.2019.
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