
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE  

CAMPIONAT NAȚIONAL JUNIORI IV FEMININ și MASCULIN  

SEZONUL COMPETIȚIONAL 2020 – 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolul 1. Participă: 

• Cluburile afiliate la F.R.H.;  

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

Articolul 2. În campionatul național Juniori IV masculin și feminin au drept de joc 

sportivii/sportivele născuți/născute în anii 2008 - 2009 și mai tineri (2010-2011)  
 

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

• Legitimație F.R.H.; 

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

către A.J.H. / A.M.H.   
sau 

• Legitimație de sportiv eliberată de A.J.H. / A.M.H., cu poză, viză medicală și viză anuală.  

− La Faza semifinală și Turneul Final, participarea sportivilor/sportivelor va fi în mod 

obligatoriu pe baza legitimației tip F.R.H. cu poză, viză medicală şi viză anuală.  

 

Articolul 4. Sistemul de desfășurare al competiției 

4.1.Competiția se va desfășura în sistemul: faza pe localitate, faza pe euro-regiuni, faza semifinală 

și turneu final. În toate fazele competiției, este obligatorie respectarea cerințelor 

regulamentului de joc (vezi Articol 7). 

4.2.Spațiul de joc: teren de handbal de dimensiuni regulamentare (40X20) 

4.3.Dimensiunea mingii de joc: minge mărimea 1, atât la feminin, cât și la masculin. 

4.4.Timpul de joc: 3 reprize a 15 minute 

4.5.Număr de jucători pe teren în fiecare repriză: 

− Repriza 1: 6 jucători/jucătoare de câmp + 1 portar 

− Repriza a II-a: 5 jucători/jucătoare de câmp + 1 portar 

− Repriza a III-a: 6 jucători/jucătoare de câmp + 1 portar 

4.6.Primul atac al reprizelor: tragere la sorți la începutul reprizelor 1 și 3  

4.7.Pauza: 5 minute 

4.8.Eliminarea: 1 minut 

4.9.Time-out: 3 pentru fiecare echipă, câte unul pentru fiecare repriză  

4.10. În toate fazele competiției echipele participante au obligația de a folosi numai sportivii 

proprii.  Nu sunt permise  împrumuturile de jucători / jucătoare. 

4.11. Cluburile pot înscrise în competiția de J IV mai mult de o echipă. În faza pe euro-regiuni 

se poate califica o singură echipă a clubului (cea mai bine clasată). 

4.12. Loturile echipelor înscrise de un club nu pot fi modificate pe parcursul desfășurării etapei 

pe localitate. Mutarea jucătorilor de la o echipă la alta a aceluiași club este permisă doar în 

fazele superioare ale campionatului (faza pe euroregiuni).  

4.13. În toate fazele competiției, este obligatorie folosirea tuturor sportivilor/sportivelor înscrise 



în Raportul de Joc, minim 5 minute pe meci. 

4.14. În toate fazele competiției, este obligatorie folosirea a cel puțin 2 portari, minim 15 minute 

pe meci fiecare.  

 

Articolul 5. Programul competițional 

A) Faza pe localitate  

Datele de disputare vor fi stabilite de către A.J.H. (A.M.H.) - uri.  
Se vor organiza de către A.J.H. / A.M.H. competiții cu echipe din sate, comune, orașe, municipiu, 
județ.  
Fiecare A.J.H. / A.M.H. poate califica la etapa următoare maximum 4 (patru) echipe.  

Termen Masculin până la 21.02.2021  
Termen Feminin  până la 21.02.2021  

 

B) Faza pe euro-regiuni (zonă)  

Faza este organizată de către una dintre A.J.H. / A.M.H. din euro - regiunea geografică. 

Tragerile la sorți pentru repartizarea în grupe se face de către F.R.H. la sediul instituției, 

toți reprezentanții echipelor calificate la faza de euro-regiuni fiind invitați să participe.  
Locul de desfășurare se va stabili în una din 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) 

 

Din faza pe euro-regiuni se califică maxim 4 echipe pentru faza semifinală.  

Termen Masculin  până la 18.04.2021 

Termen Feminin  până la 18.04.2021  

 

Notă: Echipele care fac parte dintr-un județ al cărui A.J.H. este arondat altui județ, vor juca în 

euroregiunea din județul de proveniență. Cu acordul F.R.H. – Comisia Centrală de Competiții, în 

cazuri excepționale, un club poate solicita dreptul de a juca în euroregiunea care cuprinde județul 

la care A.J.H.-ul propriu este arondat. 

 

C) Faza semifinală 

Masculin  16.05.2021 

Feminin   16.05.2021 

Faza semifinală este organizată de A.J.H. / A.M.H. din euro - zonele geografice participante. 

În anul competițional 2020-2021 organizează RO 1, RO 3, RO 4 și RO 6. 

• Grupa 1: RO 1 – RO 2  

• Grupa 2: RO 3 – RO 8 



• Grupa 3: RO 4 – RO 5                        

• Grupa 4: RO 6 – RO 7  

 

Din fiecare grupă semifinală se califică pentru faza finală 4 echipe. 

 

Exemplu de organizare a grupelor – Grupa 1: RO 1 – RO 2 
• Grupa A: Loc 1 RO 2, Loc 3 RO 2, Loc 2 RO 1, Loc 4 RO 1 

• Grupa B: Loc 1 RO 1, Loc 3 RO 1, Loc 2 RO 2, Loc 4 RO 2 

 
Programul jocurilor: 

 Grupa A Grupa B 

1 Loc 1 RO2 Loc 1 RO1 

2 Loc 2 RO1 Loc 2 RO2 

3 Loc 3 RO2 Loc 3 RO1 
4 Loc 4 RO1 Loc 4 RO2 

 
Sâmbătă – Sala 1 Grupa A 
Ora Loc 1 RO2 Loc 4 RO1 A1-A4 

Ora Loc 2 RO1 Loc 3 RO2 A2-A3 

Ora 
Ora 

Loc 3 RO2 
Loc 1 RO2 

Loc 4 RO1 
Loc 2 RO1 

A3-A4 
A1-A2 

 
Sâmbătă – Sala 2 Grupa B 
Ora Loc 1 RO1 Loc 4 RO2 B1-B4 
Ora Loc 2 RO2 Loc 3 RO1 B2-B3 
Ora Loc 3 RO1 Loc 4 RO2 B3-B4 
Ora Loc 1 RO1 Loc 2 RO2 B1-B2 

 
Dumincă – Sala 
Ora Loc 2 RO2 Loc 4 RO2 B2-B4 
Ora Loc 2 RO1 Loc 4 RO1 A2-A4 
Ora Loc 1 RO1 Loc 3 RO1 B1-B3 
Ora Loc 1 RO2 Loc 3 RO2 A1-A3 
Pauză – 1h    

  Jocuri clasament  
Ora  IV A – IV B  
Ora  III A – III B  
Ora  II A – II B  
Ora  I A – I B  
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Competiția se desfășoară în principiu în 2 săli (în prima zi), ulterior fiind nevoie doar de  

o singură sală de joc.  

În cazul în care organizatorul nu poate oferi 2 săli pentru prima zi a competiției, orele de 

disputare ale jocurilor se vor stabili în așa fel încât să se respecte ordinea jocurilor,  

conform programului.  

Orice problemă legată de contestații sau memorii vor fi soluționate, până la trimiterea 

echipelor calificate,  de către A.J.H.-urile care sunt organizatoare, împreună cu deciziile și 

justificarea pentru care a fost luată decizia respectivă.  

De asemenea Președintele CCC sau Secretarul General al F.R.H. vor fi informați în scris 

sau telefonic, de contestațiile sau memoriile depuse în maxim 4h de către echipa care a depus 

contestația și reprezentatul A.J.H./A.M.H. de la turneu.  

 

D) Turneul final  

Masculin 03 - 06.06.2021  

Feminin  03 - 06.06.2021  

Localitatea de disputare a jocurilor finale se va stabili de către F.R.H. – Comisia Centrală de 

Competiții din timp, prin analiza de oferte, într-o localitate cu minim 2 săli regulamentare 

pentru juniori. 

Alcătuirea grupelor preliminare: 

        Grupa A  Grupa B  Grupa C  Grupa D 

A1   B1   C1   D1  

A2   B2   C2   D2  

A3   B3   C3   D3  

A4   B4   C4   D4  

 

După faza grupelor, în baza clasamentului, echipele clasate pe primele 2 locuri în grupele A și 

B vor fi repartizate în Grupa principală 1, echipele clasate pe primele 2 locuri în grupele C și 

D vor fi repartizate în Grupa principală 2. Echipele clasate pe locurile 3 și 4 în grupele A și B 

vor juca în Grupa Secundară 1, iar echipele clasate pe locurile 3 și 4 în grupele C și D vor juca 

în Grupa Secundară 2. 

În grupele principale 1 și 2 și în Grupele secundare 1 și 2 se va ține cont de rezultatul din 

grupe, dintre echipele provenite din aceeași grupă preliminară. 

 

Articolul 6. Criterii de întocmire a clasamentului. 

6.1.În Campionatul Național pentru Juniori IV – masculin și feminin, clasamentul se face prin 

adițiune de puncte, astfel: 

− 1 punct – fiecare repriză câștigată  

− 0,5 puncte – fiecare repriză terminată la egalitate 

− După fiecare repriză, scorul se reia de la 0:0. Scorul final se calculează adunând golurile 

înscrise de fiecare echipă în cele 3 reprize. Victoria revine echipei care a înscris 

numărul cel mai mare de goluri. Maxim de puncte per meci: 5  

http://www.ihf.info/
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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 

 
 

 

− 2 puncte – joc câștigat 

− 1 punct pentru fiecare echipă – joc încheiat la egalitate 

− 0 puncte – joc pierdut 

− -1 punct pentru nerespectarea cerințelor de vârstă  

6.1.1. Departajarea finală a două echipe aflate la egalitate de puncte și de jocuri disputate se 

face după următoarele criterii aplicate succesiv: 

a) diferența de goluri în meciurile directe;  

b) cel mai mare număr de goluri marcate, în meciurile directe în deplasare (tur/retur);  

c) diferența de goluri în toate meciurile; 

d) cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile.  

6.1.2. Departajarea finală a 3 sau mai multe echipe aflate la egalitate de puncte și de jocuri 

disputate se face după următoarele criterii aplicate succesiv: 

a) punctele obținute de echipele în cauză, în meciurile directe; 

b) diferența de goluri în meciurile directe;  

c) cel mai mare număr de goluri marcate, în meciurile directe;  

d) diferența de goluri în toate meciurile; 

e) cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile; 

f) rezultatul (coeficientul) obținut din împărțirea numărului de goluri marcate la 

numărul de goluri primite 

În cazul în care egalitatea se menține, iar departajarea este decisivă în promovare, retrogradare , 

calificare la Turneu Final, se va organiza un joc (turneu) de baraj, pe teren neutru, în maximum 

7 zile de la încheierea campionatului. Dacă acest lucru nu este posibil, departajarea se va face 

prin tragere la sorți. 

6.2.Departajarea intermediară (în timpul desfășurării campionatului) a două sau mai multe 

echipe aflate la egalitate de puncte, se face după următoarele criterii așezate în ordine : 

a) diferența de goluri în toate meciurile;  

b) cel mai mare număr de goluri marcate în toate jocurile.  

6.3.La Turneul Final, la jocurile în care trebuie stabilit un câștigător, (la ieșirea din Grupele 

Principale și din grupele Secundare, când echipele joacă cu cele din cealaltă Grupa 

Principală și cealaltă Grupă Secundară), dacă la sfârșitul jocului este un rezultat de 

egalitate, se vor executa serii de aruncări de la 7 metri. 

6.4.Omologarea rezultatelor pentru toate fazele competiției revine A.J.H. – A.M.H. 

organizatoare.  

6.5.Omologarea rezultatelor pentru rezultatele de la Turneul Final revine C.C.C. a F.R.H. 

 

Articolul 7. Cerințe privind regulamentul de joc al competiției: 

Repriza 1:  

Număr jucători: 6 jucători de câmp + 1 portar 

Repunerea mingii după gol: se va face fără fluierul arbitrului, din spațiul de poartă, de către 

portar, ceilalți jucători poziționați în afara semicercului de 6m 

Apărare: om la om în propria jumătate de teren 

Atacul pozițional: joc liber 

Apărare în inferioritate: la alegere 

Apărare în superioritate: la alegere 
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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 

 
 

 

 

 

Repriza a doua:  

Număr jucători: 5 jucători de câmp + 1 portar 

Repunerea mingii după gol: de la centrul terenului, la fluierul arbitrului 

Apărare: 5 în linie, la alegere, în zonă sau om la om 

Atacul pozițional: joc liber, cu sau fără pivot. 

Apărare în inferioritate: la alegere 

Apărare în superioritate: la alegere 

 

Repriza a treia: 

Număr jucători: 6 jucători de câmp + 1 portar 

Repunerea mingii după gol: rapidă de la centrul terenului, la fluierul arbitrului  

Apărare: sistem la alegere 

Atacul pozițional: joc liber 

Apărare în inferioritate: la alegere 

Apărare în superioritate: la alegere 

Notă: Sarcini individuale și colective ale sistemelor menționate pentru fiecare repriză, scopul 

demersului și beneficiile regulamentului de joc pentru Juniori IV, masculin și feminin, se 

regăsesc în documentul „Norme de aplicare Regulament de joc Juniori IV” 

 

NOTĂ: Nerespectarea dispozițiilor prevăzute în acest regulament privind regulile de joc, se 

sancționează cu eliminare de 2 minute de echipă (jucătorul care primește eliminare poate 

înlocui oricând alt jucător de pe teren, însă echipa trebuie să joace în inferioritate pentru 2 

minute). 

 

Articolul 8. Foaia de arbitraj : 

− Raport de Joc F.R.H.;  

− pot fi înscriși până la 16 jucători / jucătoare, din care cel mult 3 sportivi / sportive 

născuți /născute în anii 2010 și 2011;    
Nerespectarea cerințelor de vârstă se sancționează astfel:  

− omologarea rezultatului cu 0 – 10, pentru echipa în culpă, aceasta fiind și penalizată cu 
scăderea a 1 (unu) punct în clasament.  

 
Articolul 9. Arbitri: 

− Începând cu faza pe euroregiuni, delegarea arbitrilor se face de către Comisia 

Centrală de arbitri a F.R.H.; 

− Arbitrajul poate fi asigurat de unu / doi arbitri la centru și un arbitru la foaie;  

− Arbitrajul poate fi asigurat de arbitri tineri sau de către arbitri elevi, sau juniori 1.  

− Profesorii NU pot arbitra echipele pe care le conduc/instruiesc/antrenează.  

 

Articolul 10. Cheltuieli :  
Toate cheltuielile aferente bunei desfășurări a competiției vor fi achitate de fiecare echipă în 
parte, sau conform cu regulamentul organizatorului.  
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ATENȚIE! După fiecare etapă competițională A.J.H.-urile și A.M.H. au obligația să trimită 
prin e-mail echipele participante și profesorii acestora, precum și rezultatele,  după cum 
urmează:   

− pentru masculin la adresa iulian.stamate@frh.ro  

− pentru feminin la adresa steluta.luca@frh.ro   

 

Articolul 11. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din 

data de 19.06.2020 și intră în vigoare în data de 01.07.2020. 
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