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În cazuri de forță majoră (epidemii, război, etc) în care competiția nu se poate desfășura conform 

programului competițional stabilit inițial, se va proceda astfel: 

 

Programul competițiilor de seniori se va stabili cu respectarea următoarelor: 

 Competiții europene/internaționale oficiale pentru cluburi și loturi naționale au prioritate 

 Ordinea de încheiere a competițiilor: Liga Națională-masculin și feminin și Divizia A, Baraj 

de promovare, Cupa României 

 Final Four-ul Cupei României și (eventual) turneul tururilor rămase restante se vor programa 

în săptămâna de dinaintea datei stabilite de EHF pentru transmiterea clasamentului 

final/echipelor participante în cupele europene.  

 Dacă echipe care participă la Barajul de promovare sunt angrenate și în Cupa României, se 

respectă ordinea menționată anterior, cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. între fiecare 

turneu. Dacă nu sunt echipe angrenate și în Cupa României și în Barajul de promovare, 

turneele pot fi organizate în aceeași perioadă. 

 

CAPITOLUL 1. LIGA NAȚIONALĂ – MASCULIN ȘI FEMININ 

LIGA FLORILOR MOL 

A) În cazul în care competiția se întrerupe și nu se mai poate desfășura niciun meci până 

la data stabilită de EHF pentru transmiterea clasamentelor/echipelor calificate în 

Cupele Europene: 

Clasament 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din 

Regulamentul de desfășurare al Ligii Naționale-feminin.  

 În cazul în care vor exista echipe cu număr diferit de meciuri, clasamentul se va întocmi 

calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de meciuri 

disputate. 

Acordare de titlu 

 Dacă s-au disputat peste 50%+1 din etapele programate inițial, se vor acorda titlul de 

campioană și medaliile de aur, argint și bronz. 

 Dacă s-a disputat un număr de etape mai mic cu egal cu 50% din cele programate inițial, nu 

se vor acorda titlul și medaliile de aur, argint și bronz. 

Retrogradare 

Echipele clasate pe locurile 16, 15, 14 și 13 vor retrograda direct în Divizia A. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. Media 

trebuie să fie mai mare sau egală cu 10, respectiv cu 30 

B) În cazul în care competiția nu poate începe la data stabilită inițial sau se întrerupe 

pentru o perioadă de timp și nu mai pot fi reprogramate toate etapele rămase de 

disputat cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H.:   

Program competițional 

 Disputarea etapelor programate inițial sub formă de turnee. Dacă în timpul turului de 

campionat, măsurile impuse de autorități vor permite disputarea etapelor „acasă și în 

deplasare” cu acces spectatori, se va reveni la sistemul inițial la finalizarea turneului 
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pentru care au intervenit deja cheltuieli ale echipelor. Dacă în timpul returului de 

campionat, măsurile impuse de autorități vor permite disputarea etapelor „acasă și în 

deplasare” cu sau fără acces spectatori, se va reveni la sistemul inițial la finalizarea 

turneului pentru care au intervenit deja cheltuieli ale echipelor. 

a) Disputarea meciurilor restante, astfel încât toate echipele să aibă număr egal de jocuri 

disputate cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H.  

urmat de 

b) Disputarea etapelor în ordinea programării inițiale care se pot programa până la Cupa 

României, cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H.  

Clasament 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din 

Regulamentul de desfășurare al Ligii Naționale.  

 În cazul în care nu vor putea fi programate toate meciurile restante cu respectarea Art. 20.8 

din R.O.D.C.N.H. și vor exista echipe cu număr diferit de meciuri, clasamentul se va 

întocmi calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de 

meciuri disputate. 

Acordare de titlu 

 Dacă s-au disputat peste 50%+1 din etapele programate inițial, se vor acorda titlul de 

campioană și medaliile de aur, argint și bronz, respectiv retrogradare (4 echipe). 

 Dacă s-a disputat un număr de etape mai mic cu egal cu 50% din cele programate inițial, 

nu se vor acorda titlul și medaliile de aur, argint și bronz. 

Retrogradare 

Echipele clasate pe locurile 16, 15, 14 și 13 vor retrograda direct în Divizia A. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. Media 

trebuie să fie mai mare sau egală cu 10, respectiv cu 30. 

 

LIGA ZIMBRILOR: 

A) În cazul în care competiția se întrerupe și nu se mai poate desfășura niciun meci până 

la data stabilită de EHF pentru transmiterea clasamentelor/echipelor calificate în 

Cupele Europene: 

Clasament 

 Dacă competiția se întrerupe înainte de începerea Play Off/Play Out, clasamentul se va 

întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din Regulamentul de 

desfășurare al Ligii Naționale. În cazul în care vor exista echipe cu număr diferit de meciuri, 

clasamentul se va întocmi calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte 

la numărul de meciuri disputate. 

 Dacă competiția se întrerupe după începerea Play Off/Play Out, clasamentul cu care se va 

încheia Liga Zimbrilor va fi clasamentul final înregistrat la finalizarea sezonului regulat 

(tur/retur). 

Acordare de titlu 

 Dacă s-au disputat peste 50%+1 din etapele programate inițial în sezonul regulat 

(tur/retur), se vor acorda titlul de campioană și medaliile de aur, argint și bronz. 
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 Dacă s-a disputat un număr de etape mai mic cu egal cu 50% din cele programate inițial 

în sezonul regulat (tur/retur), nu se vor acorda titlul și medaliile de aur, argint și bronz. 

Retrogradare 

Echipele clasate pe locurile 16, 15, 14 și 13 vor retrograda direct în Divizia A. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. Media 

trebuie să fie mai mare sau egală cu 10, respectiv cu 30 

 

B) În cazul în care competiția nu poate începe la data stabilită inițial sau se întrerupe 

pentru o perioadă de timp și nu mai pot fi reprogramate toate etapele rămase de 

disputat cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H.:   

Program competițional 

 Disputarea etapelor programate inițial sub formă de turnee. Dacă în timpul turului de 

campionat, măsurile impuse de autorități vor permite disputarea etapelor „acasă și în 

deplasare” cu acces spectatori, se va reveni la sistemul inițial la finalizarea turneului 

pentru care au intervenit deja cheltuieli ale echipelor. Dacă în timpul returului de 

campionat, măsurile impuse de autorități vor permite disputarea etapelor „acasă și în 

deplasare” cu sau fără acces spectatori, se va reveni la sistemul inițial la finalizarea 

turneului pentru care au intervenit deja cheltuieli ale echipelor. 

 Competiția se va desfășura în sistemul tur/retur, cu renunțare la Play Off-Play Out. 

a) Disputarea meciurilor restante, astfel încât toate echipele să aibă număr egal de jocuri 

disputate cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. 

urmat de 

b) Disputarea etapelor în ordinea programării inițiale, care se pot programa până la Cupa 

României Fan Courier, cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. 

Clasament 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din 

Regulamentul de desfășurare al Ligii Naționale masculin.  

 În cazul în care nu vor putea fi programate toate meciurile restante cu respectarea Art. 20.8 

din R.O.D.C.N.H. și vor exista echipe cu număr diferit de meciuri, clasamentul se va 

întocmi calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de 

meciuri disputate. 

Acordare de titlu 

 Dacă s-au disputat peste 50%+1 din etapele programate inițial, se vor acorda titlul de 

campioană și medaliile de aur, argint și bronz, respectiv retrogradare (4 echipe). 

 Dacă s-a disputat un număr de etape mai mic cu egal cu 50% din cele programate inițial, 

nu se vor acorda titlul și medaliile de aur, argint și bronz. 

Retrogradare 

Echipele clasate pe locurile 16, 15, 14 și 13 vor retrograda direct în Divizia A. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. Media 

trebuie să fie mai mare sau egală cu 10, respectiv cu 30 
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CAPITOLUL 2. CUPA ROMÂNIEI – MASCULIN ȘI FEMININ 

A) În cazul în care nu se mai poate desfășura niciun meci până la data stabilită de EHF 

pentru transmiterea clasamentelor/echipelor calificate în Cupele Europene: 

 Locurile alocate României în Cupele Europene vor fi ocupate, în ordine, în funcție de 

clasamentul final al Ligilor Naționale, masculin și feminin. 

B) În cazul în care se mai pot desfășura meciuri până la data stabilită de EHF pentru 

transmiterea clasamentelor/echipelor calificate în Cupele Europene, dar nu se mai 

poate respecta programarea inițială: 

Program competițional: 

 Tururile rămase de disputat până la Final Four se vor desfășura sub forma unui turneu 

urmat de 

 Final Four Cupa României Fan Courier 

Între cele două turnee trebuie să fie o pauză de 2 zile pline (duminică-miercuri, luni-joi, etc) 

 

 

CAPITOLUL 3. DIVIZIA A – MASCULIN ȘI FEMININ 

2SERII: 

A) În cazul în care competiția se întrerupe și nu se mai poate desfășura niciun meci până 

la datele de  încheiere prevăzute inițial: 

Clasament 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din 

Regulamentul de desfășurare al Diviziei A. 

 În cazul în care vor exista echipe cu număr diferit de meciuri, clasamentul se va întocmi 

calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de meciuri 

disputate. 

Promovare/retrogradare 

Echipele clasate pe locurile 1 din fiecare serie cu drept de promovare, vor promova în Liga 

Națională. 

Echipele clasate pe ultimul loc în fiecare serie vor fi penalizate cu 3 puncte în campionatul 

următor. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. 

Media trebuie să fie mai mare sau egală cu 30 atât pentru fiecare dintre regulile U 21 și U23.  

B) În cazul în care competiția nu poate începe la data stabilită inițial sau se întrerupe 

pentru o perioadă de timp și nu mai pot fi reprogramate toate etapele rămase de 

disputat cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. până la turneu/turnee Cupa 

României:  

Program competițional: 

 Disputarea meciurilor restante, astfel încât toate echipele să aibă număr egal de jocuri 

disputate cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. 

urmat de 

 Disputarea etapelor în ordinea programării inițiale, care se pot programa până la Barajul de 

promovare/retrogradare, cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. 

 

http://www.ihf.info/
http://www.eurohandball.com/
mailto:frh@frh.ro
http://www.frh.ro/
https://www.facebook.com/pages/FRH-Federația-Română-de-Handbal-Official/230146807175986?fref=ts


 
 

          

 
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 

 
 

 

Clasament 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din 

Regulamentul de desfășurare al Diviziei A. 

 În cazul în care nu vor putea fi programate toate meciurile restante cu respectarea Art. 20.8 

din R.O.D.C.N.H. și vor exista echipe din cadrul aceleiași serii cu numărăr diferit de meciuri, 

clasamentul se va întocmi calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte 

la numărul de meciuri disputate. 

Promovare/retrogradare 

Echipele clasate pe locurile 1 din fiecare serie cu drept de promovare, vor promova în Liga 

Națională. 

Echipele clasate pe ultimul loc în fiecare serie vor fi penalizate cu 3 puncte în campionatul 

următor. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. 

Media trebuie să fie mai mare sau egală cu 30 atât pentru fiecare dintre regulile U 21 și U23. 

 

3 SERII: 

A) În cazul în care competiția se întrerupe și nu se mai poate desfășura niciun meci până 

la datele de  încheiere prevăzute inițial: 

Clasament 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din 

Regulamentul de desfășurare al Diviziei A. 

 În cazul în care numărul de jocuri disputate diferă de la o serie la alta sau în cadrul aceleiași 

serii vor exista echipe cu număr diferit de meciuri, clasamentul se va întocmi (pentru toate 

seriile) calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de 

meciuri disputate. 

Promovare/retrogradare 

Primele două echipele participante în Divizia A cu cel mai bun punctaj/coeficient și care au 

drept de promovare, vor promova în Liga Națională. 

Echipele clasate pe ultimul loc în fiecare serie vor fi penalizate cu 3 puncte în campionatul 

următor. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. 

Media trebuie să fie mai mare sau egală cu 30 atât pentru fiecare dintre regulile U 21 și U23.  

B) În cazul în care competiția nu poate începe la data stabilită inițial sau se întrerupe 

pentru o perioadă de timp și nu mai pot fi reprogramate toate etapele rămase de 

disputat cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. până la turneu/turnee Cupa 

României:  

 Competiția se va desfășura în sistemul tur/retur/turneu final/baraj de promovare 

Program competițional: 

 Disputarea meciurilor restante, astfel încât toate echipele (din toate cele 3 serii) să aibă număr 

egal de jocuri disputate cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H.  

urmat de 
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 Disputarea etapelor în ordinea programării inițiale, care se pot programa până la Turneul 

Final, cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. 

Clasament 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din 

Regulamentul de desfășurare al Diviziei A. 

 În cazul în care nu vor putea fi programate toate meciurile restante cu respectarea Art. 20.8 

din R.O.D.C.N.H. și vor exista echipe din cadrul aceleiași serii cu număr diferit de meciuri, 

clasamentul se va întocmi calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte 

la numărul de meciuri disputate. 

Turneul final 

 Turneul se joacă în sistemul prevăzut în regulamentul Diviziei A 

 Cele mai bine clasate două echipe de la turneul final vor promova, următoarele 2 se vor 

califica la turneul de baraj 

 Turneul final trebuie să se încheie cu 2 zile pline înainte de disputarea barajului de promovare 

Barajul de promovare 

 Turneul se desfășoară  în sistemul prevăzut în regulamentul Diviziei A 

Promovare/retrogradare 

Echipele clasate pe locurile 1și 2 la barajul vor promova în Liga Națională. 

Echipele clasate pe ultimul loc în fiecare serie vor fi penalizate cu 3 puncte în campionatul 

următor. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. 

Media trebuie să fie mai mare sau egală cu 30 atât pentru fiecare dintre regulile U 21 și U23. 

4 SERII: 

A) În cazul în care competiția se întrerupe și nu se mai poate desfășura niciun meci până 

la datele de  încheiere prevăzute inițial: 

Clasament 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din 

Regulamentul de desfășurare al Diviziei A. 

 În cazul în care numărul de jocuri disputate diferă de la o serie la alta sau în cadrul aceleiași 

serii vor exista echipe cu număr diferit de meciuri, clasamentul se va întocmi (pentru toate 

seriile) calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de 

meciuri disputate. 

Promovare/retrogradare 

Primele două echipele participante în Divizia A cu cel mai bun punctaj/coeficient și care au 

drept de promovare, vor promova în Liga Națională. 

Echipele clasate pe ultimul loc în fiecare serie vor fi penalizate cu 3 puncte în campionatul 

următor. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. 

Media trebuie să fie mai mare sau egală cu 30 atât pentru fiecare dintre regulile U 21 și U23.  

B) În cazul în care competiția nu poate începe la data stabilită inițial sau se întrerupe 

pentru o perioadă de timp și nu mai pot fi reprogramate toate etapele rămase de 
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disputat cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. până la turneu/turnee Cupa 

României:  

 Competiția se va desfășura în sistemul tur-returX2/turneu final/baraj de promovare 

Program competițional: 

 Disputarea meciurilor restante, astfel încât toate echipele (din toate cele 4 serii să aibă număr 

egal de jocuri disputate cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H.  

urmat de 

 Disputarea etapelor în ordinea programării inițiale, care se pot programa până la Turneul 

Final, cu respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. 

Clasament 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute la Art. 3 din 

Regulamentul de desfășurare al Diviziei A. 

 În cazul în care nu vor putea fi programate toate meciurile restante cu respectarea Art. 20.8 

din R.O.D.C.N.H. și vor exista echipe din cadrul aceleiași serii cu  număr diferit de meciuri, 

clasamentul se va întocmi calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte 

la numărul de meciuri disputate. 

Turneul final 

 Participă echipele cu drept de promovare cel mai bine clasate în fiecare serie, în urma 

întocmirii clasamentului final 

 Turneul se desfășoară în sistemul prevăzut în Regulamentul Diviziei A 

 Cele mai bine clasate două echipe de la turneul final vor promova, următoarele 2 se vor 

califica la turneul de baraj 

 Turneul final trebuie să se încheie cu 2 zile pline înainte de disputarea barajului de promovare 

Barajul de promovare 

 Turneul se desfășoară  în sistemul prevăzut în regulamentul Diviziei A 

Promovare/retrogradare 

Echipele clasate pe locurile 1și 2 la barajul vor promova în Liga Națională. 

Echipele clasate pe ultimul loc în fiecare serie vor fi penalizate cu 3 puncte în campionatul 

următor. 

Regulile U21 și U23: 

Se va calcula media de minute în raport cu numărul de etape disputate de fiecare echipă. 

Media trebuie să fie mai mare sau egală cu 30 atât pentru fiecare dintre regulile U 21 și U23. 

 

CAPITOLUL 4. CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI - – MASCULIN ȘI 

FEMININ 

 

A) În cazul în care competiția se întrerupe și nu se mai poate desfășura niciun meci până 

la încheierea anului competițional 2020-2021: 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală  

 În cazul în care vor exista echipe cu număr diferit de meciuri, clasamentul se va întocmi 

calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de meciuri 

disputate. 

 Încheierea competițiilor se va realiza fără acordare de titlu/medalii  
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B) În cazul în care competiția nu poate începe la data stabilită conform regulamentelor în 

vigoare și nu se mai pot reprograma toate etapele cu respectarea Art. 20.8 din 

R.O.D.C.N.H. și a următoarelor: 

a) Pentru campionatele naționale Juniori I și III sunt permise programări 

intermediare o dată la 3 săptămâni 

b) Pentru campionatul național Juniori II sunt permise etapele intermediare o dată la 

2 săptămâni  

Program competițional: 

 Disputarea etapelor prevăzute în cadrul grupelor geografice și grupelor valoare care se 

pot programa cu respectarea Art 20.8 din R.O.D.C.N.H. și a punctelor a) și b), până la 2 

zile pline înainte de desfășurarea Turneelor finale 

 Turneele finale de juniori I, II și III vor fi programate în ultimele 3 săptămâni ale lunii 

iunie, în funcție de datele stabilite pentru BAC, BAC special și examenul de capacitate. 

Clasament: 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute în 

Regulamentul de desfășurare C.N. juniori. 

 În cazul în care numărul de grupe geografice valoare/speranță nu este multiplu de 4, iar 

numărul de meciuri disputate diferă de la o grupă la alta, clasamentul se va întocmi 

calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de meciuri 

disputate. Primele 8 echipe cu cel mai bun coeficient se vor califica la turneul final 

„valoare”/”speranță” 

C) În cazul în care, în timpul desfășurării campionatelor naționale de juniori a intervenit 

întreruperea acestora și nu se mai pot reprograma toate etapele prevăzute inițial cu 

respectarea Art. 20.8 din R.O.D.C.N.H. și a următoarelor: 

a) Pentru campionatele naționale Juniori I și III sunt permise programări 

intermediare o dată la 3 săptămâni 

c) Pentru campionatul național Juniori II sunt permise etapele intermediare o dată la 

2 săptămâni  

Program competițional: 

 Disputarea etapelor restante din grupele geografice/valoare care se pot programa cu 

respectarea Art 20.8 din R.O.D.C.N.H. și a punctelor a) și b), până la 2 zile pline înainte 

de desfășurarea Turneelor finale 

urmate de 

 Disputarea etapelor prevăzute în cadrul grupelor geografice și grupelor valoare care se pot 

programa cu respectarea Art 20.8 din R.O.D.C.N.H. și a punctelor a) și b), până la 2 zile 

pline înainte de desfășurarea Turneelor finale 

 Turneele finale de juniori I, II și III vor fi programate în ultimele 3 săptămâni ale lunii 

iunie, în funcție de datele stabilite pentru BAC, BAC special și examenul de capacitate. 

Clasament: 

 Clasamentul se va întocmi folosind criteriile de departajare finală prevăzute în 

Regulamentul de desfășurare C.N. juniori   

 În cazul în care nu vor putea fi programate toate etapele restante cu respectarea Art. 20.8 

din R.O.D.C.N.H. și vor exista echipe cu număr diferit de meciuri, clasamentul se va 
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întocmi calculând coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de 

meciuri disputate. 

 Dacă numărul de grupe geografice/”valoare”, ”speranță” nu este multiplu de 4, iar numărul 

de meciuri disputate diferă de la o grupă la alta, clasamentul se va întocmi calculând 

coeficientul rezultat din împărțirea numărului de puncte la numărul de meciuri disputate. 

Primele 8 echipe cu cel mai bun coeficient se vor califica la turneul final 

„valoare”/”speranță” 

 

Reprogramarea meciurilor la toate categoriile competiționale se poate astfel: 

 În prima zi de joi/duminică sau miercuri/sâmbătă după 7 zile de la momentul la care este 

posibilă reînceperea antrenamentelor specifice în sală, în cazul în care competițiile nu au 

început la datele stabilite sau au fost întrerupte pentru o perioadă mai mică de 1 lună și 

sportivii s-au putut pregăti în spații deschise cu minim 10 zile înainte de intrarea în sală 

 În prima zi de joi/duminică sau miercuri/sâmbătă după 14 de zile  de la momentul la care 

este posibilă reînceperea antrenamentelor specifice în sală, în cazul în care competițiile 

nu au început la datele stabilite sau au fost întrerupte pentru o perioadă mai mică de 1 

lună și sportivii nu s-au putut pregăti în spații deschise minim 10 zile 

 În prima zi de joi/duminică sau miercuri/sâmbătă după 21 de zile de la momentul 

reînceperii antrenamentelor specifice în sală, în cazul în care competițiile au fost 

întrerupte pentru o perioadă mai mare de 1 lună și sportivii s-au putut pregăti în spații 

deschise cu minim 10 zile înainte de intrarea în sală 

 În prima zi de joi/duminică sau miercuri/sâmbătă după 28 de zile de la momentul 

reînceperii antrenamentelor specifice în sală, în cazul în care competițiile au fost 

întrerupte pentru o perioadă mai mare de 1 lună și sportivii s-au putut pregăti în spații 

deschise cu minim 10 zile înainte de intrarea în sală 

 

CAPITOLUL 5. ALOCARE LOCURI CUPE EUROPENE SEZON 2021-2022 

 

 Dacă s-au disputat peste 50%+1 din etapele programate inițial în sezonul regulat 

(tur/retur), locurile alocate României pentru Cupe Europene - masculin și feminin vor fi 

ocupate conform clasamentului întocmit la finalul sezonului 2020-2021 

 Dacă s-a disputat un număr de etape mai mic cu egal cu 50% din cele programate inițial 

în sezonul regulat (tur/retur), locurile alocate României pentru Cupe Europene - masculin 

și feminin vor fi ocupate conform clasamentului întocmit la finalul sezonului 2019-2020. 
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