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REGULAMENT DE DESFĂȘURARE  
CAMPIONAT NAȚIONAL BEACH HANDBAL JUNIORI 

SEZONUL COMPETIȚIONAL 2018 – 2019 
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Articolul 1. Sistemul de desfășurare al competiției 
1.1. Pentru sezonul competițional 2018 – 2019, F.R.H. organizează Campionatul național de 

beach handball pe două categorii de vârstă: 
Ø JUNIORI A : au drept de joc sportivii născuți 2000, 2001, 2002 
Ø JUNIORI B: au drept de joc sportivii născuți 2003, 2004 și mai mici. 

1.2. Pot participa: 
Ø Numai cluburi afiliate la F.R.H.; 

1.3. Înscrierile se fac pe adresa de mail nicole.ivan@frh.ro până la data de 15.05.2019.  
Cererea de înscriere se regăsește pe site-ul F.R.H. – secțiunea Documente utile. 

 
Articolul 2. Legitimarea sportivilor se va face: 

Ø pe bază de carnet de legitimare tip F.R.H., cu viza anuală și medicală la zi.  
Ø Pentru ambele faze ale competiției (faza pe euro-regiuni și turnee finale, echipele 

participante au obligația de a folosi numai jucători proprii. Nu sunt permise 
împrumuturile de jucători.  

Ø Pentru turneul final al fiecărei categorii de vârstă este posibilă înscrierea unei echipe 
selecționate formată din jucători ce fac parte din loturile naționale de beach handball ale 
căror echipe nu s-au calificat la turneul final. Alcătuirea selecționatei se realizează de 
către antrenorii loturilor naționale de beach handbal pentru categoria de vârstă respectivă. 
Jocurile disputate de această echipă nu vor puncta în clasamentul competiției.  

 
Articolul 3. Regulamentul de joc 

Ø Timpul de joc: 2 reprize x 10 minute; 
Ø Pauza:   1 minut;  
Ø Eliminarea:      schimbarea posesiei mingei (un atac) 
Ø Time out:         1 minut/repriză 

 
Regulamentul jocului de beach handball se regăsește (tradus) pe site-ul F.R.H. la secțiunea 
Regulamente. 
 
Articolul 4. Foaia de arbitraj 

Ø Raport de joc beach handball tip F.R.H. (se poate descărca de pe site-ul F.R.H., secțiunea 
Documente utile); 

Ø În raportul de joc pot fi înscriși până la 12 jucători / echipă.  
 
Articolul 5. Arbitri 

Ø Arbitrajul va fi asigurat de 2 (doi) arbitri la centru și un arbitru la foaie. 
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Articolul 6. Clasamente 
Ø Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a competițiilor naționale de 

handbal (R.O.D.C.N.H.) poate fi asigurat de unu / doi arbitri la centru și un arbitru la 
foaie;  

Ø Omologarea rezultatelor pentru toate fazele competiției revin:  
− A.J.H.–A.M.H. pentru faza pe euro-regiune; 
− F.R.H. pentru turneele finale.  

 
Articolul 7. Cheltuieli 
Toate cheltuielile aferente bunei desfășurări a competiției vor fi achitate de fiecare echipă în 
parte, sau conform cu regulamentul organizatorului.  

Articolul 8. Programul competițional 
 

1. Faza pe euro-regiuni (zonă) 
 
Faza pe euroregiuni este organizată de A.J.H. – A.M.H. din euro - regiunea geografică.  
Locul de desfășurare se va stabili într-una dintre localitățile din euro-regiunile RO 1 – RO 8, 
prin protocol încheiat între președinții A.J.H / A.M.H.-urilor din euro-regiune. 
 
RO 1 – Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui.  
RO 2 – Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța.  
RO 3 – Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman.  
RO 4 – Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt.  
RO 5 – Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin.  
RO 6 – Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Bistrița, Cluj-Napoca.  
RO 7 – Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.  
RO 8 – Ilfov, București (6 sectoare)  

 
Termen limită pentru disputarea fazei pe euro-regiuni, la ambele categorii Juniori A și Juniori B 
Masculin și Feminin, este 16.06.2019. 
După disputarea fazei pe euro-regiuni AJH-urile și AMH au obligația să trimită prin e-mail la 
adresa nicole.ivan@frh.ro echipele participante și profesorii/antrenorii acestora,  rezultatele și 
clasamentele (ambele categorii competiționale, masculin și feminin). 
 
Din faza pe euro-regiuni se califica maximum 2 echipe la:  
 

2. Turneul final  
 
Se va desfășura în perioada 01.08.2018 – 04.08.2018 pentru ambele categorii (Juniori A și B, 
masculin și feminin). 
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3. Localitatea de desfășurare a turneelor finale  
 
Locul de desfășurare a jocurilor finale se va stabili de către F.R.H.– Comisia Centrală de 
Competiții în timp util, pe baza analizării ofertelor. 

 
 

Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 
08.10.2018 și intră în vigoare în data de 09.10.2018. 
 


