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CAPITOLUL 1: PRINCIPII GENERALE 

 

Reluarea competițiilor de handbal se va realiza  cu respectarea protocolului medical elaborat în 

acord cu Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății nr. 

535/1505/11.08.2021 precum și a regulamentelor și Statutului F.R.H.  

 

Protocolul medical poate suferi modificări în funcție de situația epidemiologică din România și 

de măsurile impuse de autorități. 

 

Măsurile prevăzute de prezentul protocol au ca scop reducerea la minim a riscului apariției 

infectării cu COVID-19 în rândul echipelor de handbal participante în competițiile de handbal.  

Deoarece riscul nu poate fi eliminat în totalitate, se impune un grad ridicat de asumare și 

conformare voluntară din partea tuturor celor implicați, de la jucători și staff tehnic, la arbitri, 

observatori, personal auxiliar.  

Aceștia trebuie să-și monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile de bază 

pentru protejarea împotriva COVID-19, precum și recomandările de a rămâne acasă și de a 

solicita asistență medicală, în cazul apariției simptomelor bolii.  

 

Simptomatologia COVID-19:  

Cele mai frecvente simptome: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), 

tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare, etc 

Simptome mai rare: dureri de cap, greață, diaree, etc.  

 

Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în 

muncă pe parcursul întregii competiții sportive. 

 

Fiecare echipă va nominaliza o persoană de contact (recomandabil cadru medical), responsabilă 

cu organizarea și coordonarea protocolului medical stabilit, cu următoarele sarcini: 

− Transmiterea (e-mail), către antrenorul federal responsabil cu Beach Handball, înainte de 

fiecare turneu,  a listei nominale cuprinzând  componenții echipei, precum și a copiilor după 

testările COVID-19 cu rezultat negativ sau a copiilor după testările COVID-19 cu rezultat 

pozitiv împreună cu a scrisorilor medicale eliberate de medicul de familie sau DSP pentru 

persoanele vindecate de COVID și aflate în perioada de 90 de zile de la data vindecării.  

− Comunicarea cu F.R.H. și autorități locale responsabile (Direcția de Sănătate Publică) în 

cazul apariției unui caz suspect de COVID-19. 

− Verificarea permanentă a stării de sănătate a componenților echipei (interviuri, măsurarea 

temperaturii) 

− Monitorizarea aplicării măsurilor de igienă de bază în cadrul echipei (dezinfectarea mâinilor, 

a încălțărilor la intrarea în sală, igiena în caz de tuse, strănut, reguli de distanțare)  

− Dreptul de a interveni asupra persoanelor din cadrul clubului propriu care își desfășoară 

activitatea dar nu respectă reglementările în vigoare. 
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În cazul în care, o persoană participantă la turneul de Beach Handball prezintă simptome ale 

COVID-19, aceasta se izolează și se va proceda astfel: 

 persoana de contact, responsabilă cu organizarea și coordonarea protocolului medical din 

cadrul echipei respective este obligată să informeze imediat medicul și delegatul 

competiției, cât și Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia s-a produs incidentul, 

urmând instrucțiunile primite de la autoritățile sanitare.  

 

Pentru a limita pe cât posibil numărul persoanelor expuse la un potențial risc de infectare, fiecare 

competiție are stabilit un număr maxim de persoane pentru fiecare categorie necesară în 

organizarea și desfășurarea acesteia. 

 

 

CAPITOLUL 2: CONDIȚII NECESAR A FI RESPECTATE PENTRU PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA RISCULUI DE INFECTARE CU COVID-19 LA COMPETIȚIILE DE 

BEACH HANDBALL 

 

Testele pentru depistarea infecției cu virusul Sars-Cov2 prevăzute în prezentul regulament sunt 

considerate valabile numai dacă sunt făcute în unități avizate de Ministerul Sănătății și efectuate 

în conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sănătății, prin Ordinul ministrului sănătății 

nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de 

sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate 

Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul 

de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice 

în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și 

completările ulterioare.  Persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sunt exceptate de la obligația 

testării, prevăzută de prezentul protocol.  

 

2.1.ÎNAINTE DE TURNEU 

Testarea  

Toate persoanele incluse în tabelul nominal al echipei trebuie să fie supuse unei test de verificare 

a prezenței virusului SARS CoV 2.  

Excepție fac: 

1. Minorii 

2. Persoanele cuprinse în tabelul nominal al echipei care au fost depistate pozitiv cu 

COVID-19 și ulterior vindecate. Acestea nu mai sunt obligate să se testeze COVID-19 

pe o perioadă de 90 de zile de la data vindecării. În acest caz, ofițerul COVID va transmite 

către antrenorul federal responsabil, copia  testării COVID-19 cu rezultat pozitiv, precum 

și adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau DSP, din care să reiasă data de 

vindecare. 

3. Persoanele cuprinse în tabelul nominal care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-

CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. În 

acest caz, ofițerul COVID va transmite către antrenorul federal responsabil, copie după 

certificatul de vaccinare, doza a doua.  
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Copii ale fiecărei testări COVID-19 vor fi transmise antrenorul federal responsabil pe adresa de 

mail nicole.ivan@frh.ro, împreună cu tabelul nominal care cuprinde participanții la turneu și, 

după caz, copii ale testărilor COVID-19 cu rezultat pozitiv, împreună cu adeverințele medicale 

eliberate de medicul de familie sau DSP, din care să reiasă data de vindecare pentru persoanele 

care au fost infectate cu SARS-COV-2 și pentru care au trecut mai puțin de 90 de zile de la data 

vindecării sau copii ale certificatului de vaccinare, doza a doua.  

Se pot utiliza testări antigen care îndeplinesc următoarele criterii de performanță: specificitate 

peste 97% și sensibilitate peste 90%, în comparație cu un test RT-PCR.  

 

Echipele pot ajunge la locația de desfășurare a etapei/turneului în preziua jocului (la locația de 

cazare) sau în ziua jocului/primului joc (la terenul de joc).  

Nu este permis accesul la locația de desfășurare a turneului (hotel sau sala de joc) fără avizul 

favorabil al antrenorului federal.  

Acesta va acorda aviz favorabil de participare la turneul în urma verificării următoarelor 

documentele transmise de către ofițerul COVID al fiecărei echipe:  

 lista nominală a participanților la etapă/turneu;  

 copii ale testărilor COVID-19 cu rezultat negativ, pentru componenții care nu au fost 

infectați cu COVID-19 sau au fost infectați cu COVID, dar au depășit perioada de grație 

de 90 de zile; 

 copii ale testărilor COVID-19 cu rezultat pozitiv pentru persoanele vindecate și aflate în 

perioada de grație de 90 de zile, împreună cu scrisoarea medicală eliberată de medicul de 

familie sau DSP din care să reiasă data vindecării 

 copii ale certificatelor de vaccinare, doza a doua. 

 aviz DSP favorabil, acolo unde este cazul 

Copii ale documentelor COVID vor fi predate și în cadrul turneului, astfel: 

 Dacă echipa se prezintă la turneu în preziua jocului: 

− La ședința tehnică, ofițerul COVID al fiecărei echipe va preda: copii ale testărilor 

COVID-19 cu rezultat negativ, copii ale rezultatelor testelor COVID-19 cu rezultat 

pozitiv, împreună cu adeverința medicală din care să reiasă data de vindecare, copii ale 

certificatelor de vaccinare, doza a doua, aviz DSP favorabil  acolo unde este cazul 

− La accesul la teren, fiecare persoană cuprinsă în lista nominală va preda persoanei 

responsabilă cu efectuarea triajului, formularul de tip Da/NU completat și semnat. 

 Dacă echipa se prezintă la turneu în ziua jocului:  

− La accesul la teren, fiecare persoană cuprinsă în lista nominală va preda persoanei 

responsabilă cu efectuarea triajului, formularul de tip Da/NU completat și semnat. De 

asemenea, ofițerul COVID al echipei va preda persoanei responsabilă cu efectuarea 

triajului, copii ale testărilor COVID-19 cu rezultat negativ, copii ale testărilor COVID-

19 cu rezultat pozitiv, împreună cu adeverința medicală din care să reiasă data de 

vindecare, copii ale certificatelor de vaccinare, doza a doua, aviz DSP favorabil,  acolo 

unde este cazul. 
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În orice moment al turneului, persoane cuprinse în listele nominale inițiale transmise înainte de 

turneu se pot alătura echipei din care fac parte, cu condiția prezentării rezultatului testării 

COVID-19 efectuată cu cel mult 48 de ore înainte de ziua prezentării la turneu. 

În orice moment al turneului, echipe care s-au aflat în imposibilitatea participării la turneu din 

prima zi se pot alătura evenimentului, cu condiția prezentării rezultatelor testării COVID-19 

efectuată cu cel mult 48 de ore înainte de ziua prezentării, precum și rezultatul anchetei 

epidemiologice din care să reiasă avizul favorabil pentru participare.  

 

Transportul 

Transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu 

autocar/microbuz propriu ori închiriat în regim de uz exclusiv, sau cu mașina individuală. Se vor 

evita, pe cât posibil, opririle pe traseu. 

 

Cazarea 

Check-in-ul echipelor va fi programat în așa fel încât să se evite intersectările.  

Nu este permis accesul la locația de cazare fără avizul favorabil al antrenorului federal 

responsabil, în urma verificării documentelor COVID-19. 

 

Ședința tehnică 

Ședința tehnică se va desfășura în aer liber sau într-o incintă/sală care oferă spațiul necesar 

distanțării sociale de minim 2 metri între persoane.  

Se recomandă ca ședința tehnică să fie cât mai scurtă ca durată, cu menținerea unei distanțe cât 

se poate de mare față de persoana care vorbește. 

Fiecare echipă va desemna o singură persoană pentru prezența la ședința tehnică.  

Ședința tehnică este obligatorie pentru reprezentanții echipelor care sosesc în preziua jocului. 

Delegatului turneului îi vor fi predate de către ofițerului COVID al fiecărei echipe, documentele 

prevăzute la „2.1.Testarea” 

De asemenea, delegatul turneului va prezenta și pune la dispoziția participanților, care vor semna 

pentru primire,  prezentul regulament.  

În cadrul ședinței tehnice se vor stabili și culorile echipamentelor folosite pentru fiecare joc din 

cadrul etapei/turneului. 

Antrenorul federal responsabil poate hotărî anularea ședinței tehnice dacă majoritatea echipelor 

participante la turneu sosesc în ziua jocului. În acest caz, antrenorul federal are responsabilitatea 

colectării documentelor prevăzute la „2.1.Testarea”, precum și a stabilirii culorilor 

echipamentelor folosite în cadrul turneului, conform R.O.D.C.N.H.  

 

 

2.2.ORGANIZAREA TURNEULUI 

 

Cazarea 

Componenții echipelor (jucători, și oficiali de echipă), oficialii F.R.H. (arbitri, observatori, 

delegați) și personalul F.R.H. implicat în organizarea competiției vor fi cazați în regim de 

cantonament pe toată durata desfășurării evenimentului și nu vor putea părăsi hotelul decât pentru 

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 

 
 

 

a se deplasa la terenul de joc sau în scop de recreere, care va consta în plimbări scurte, în 

apropierea locului de cazare.   

Echipele vor fi cazate în clădiri/etaje separate, care să nu comunice între ele. Oficialii F.R.H. 

(arbitri, delegați) se vor supune acelorași condiții.  

Reprezentanții aceluiași grup au acces numai la etajul/clădirea unde sunt cazați. Este interzisă 

vizitarea prietenilor din alte echipe sau din grupul oficialilor F.R.H.  

Fiecărei echipe i se va pune la dispoziție un spațiu propriu pentru realizarea ședințelor tehnico-

metodice și a rezolvării problemelor medicale ale echipei. Acesta va fi aerisit și dezinfectat după 

fiecare folosire.  

Nu se va face curat în camere pe toată durata șederii la turneu. Se vor pune la dispoziția echipelor 

destule prosoape și articole de igienă, pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de 

curățenie.  

 

Transportul 

Fiecare grup va avea planificată o oră diferită de plecare spre terenul de joc/hotel, în așa fel încât 

să se evite intersectările. 

Echipe: se vor deplasa pe traseul hotel-teren joc-hotel cu autocarul/microbuz propriu, în care nu 

este permis accesul altor persoane. 

Oficiali F.R.H. (arbitri, delegați): se vor deplasa pe traseul hotel-teren de joc-hotel cu autoturism 

propriu, în care nu este permis accesul persoanelor străine grupului de oficiali F.R.H. Purtarea 

măștii este obligatorie în cazul în care în autoturism se află 2 sau mai multe persoane. 

Personal F.R.H.: se va deplasa pe traseul hotel-teren de joc-hotel cu autoturism propriu, în care 

nu este permis accesul persoanelor străine grupului de personal F.R.H. Purtarea măștii este 

obligatorie în cazul în care, în autoturism se află 2 sau mai multe persoane. 

 

Accesul la terenul de joc 

În prima zi a turneului, fiecare persoană cuprinsă în tabelul nominal al echipei, va preda cadrului 

medical responsabil cu triajul epidemiologic aflat la intrarea la terenul de joc, formularul de tip 

DA/Nu completat și semnat, precum și copie a testării COVID-19 cu rezultat negativ, copie a 

testării COVID-19 cu rezultat pozitiv împreună cu adeverința medicală din care să reiasă data 

vindecării, dacă echipa din care face parte a sosit la turneu în ziua primului joc. 

În fiecare zi a turneului, la intrarea la terenul de joc, cadrul medical F.R.H. va efectua triajul 

epidemiologic pentru toți participanții la eveniment. Aceștia vor fi trecuți pe o listă nominală, 

pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică.   

În cazul în care temperatura înregistrată are o valoare de 37.3 grade sau mai mult, se repetă 

termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în 

cauză va fi izolată și vor fi respectate condițiile prevăzute în cazul depistării unui caz suspect de 

COVID-19. 

Persoanele care nu se supun triajului epidemiologic nu vor avea acces la terenul de joc.  

Se recomandă dezinfectarea mâinilor folosind soluție dezinfectantă ori de câte ori este posibil. 
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Oficiali F.R.H. (arbitri, observatori, delegat) 

La fiecare turneu de Beach Handball organizat de F.R.H. va fi delegat un număr minim de oficiali 

F.R.H., în funcție de numărul de jocuri programate în turneu. Arbitrii care nu oficiază de la centru 

partida și delegații se vor constitui în arbitri ajutători (Raport de joc scris, scor/cronometru, scorer 

online). 

Pe toată durata competiției, aceștia vor respecta condițiile de cazare prevăzute anterior.  

Listele nominale ale oficialilor F.R.H., precum și copii ale testărilor COVID-19 cu rezultat 

negativ sau copii ale testărilor COVID-19 cu rezultat pozitiv, împreună cu adeverința medicală 

eliberată de medicul de familie/DSP din care să reiasă data vindecării sau copii ale certificatelor 

de vaccinare, doza a doua, vor fi transmise pe e-mail antrenorului federal responsabil.  

 

 

2.3.DESFĂȘURAREA TURNEULUI 

 

Înainte de joc: 

Echipele vor ajunge la terenul de joc la ore diferite astfel:  

 Echipa trecută prima în Raportul de joc cu 25 de minute înainte de ora oficială de începere a 

jocului, echipa trecută a doua în raportul de joc cu 15 de minute înainte de ora oficială de 

începere a jocului.  

După efectuarea triajului, reprezentanții echipelor vor merge direct la banda (latura) de rezerve. 

Fiecare echipă poate folosi maxim 10 de minute pentru încălzire. Încălzirea se poate efectua doar 

pe terenul pe care urmează să se dispute jocul. 

Fiecare jucător/oficial de echipă, oficial F.R.H. (arbitri, observatori, delegați)  se vor prezenta la 

terenul de joc echipați și pregătiți pentru încălzire/meci. 

Fiecare jucător/oficial de echipă, oficial F.R.H. (arbitri, observatori, delegați) va veni la terenul 

de joc cu rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesare.  

Persoanele responsabile cu verificarea legitimațiilor vor purta în permanență, pe lângă masca de 

protecție,  și mănuși de unică folosință (reprezentant echipă responsabil cu legitimațiile, arbitri, 

observatori). 

Jucătorii celor două echipe și arbitrii principali  nu vor ieși în același timp la încălzire și vor evita 

orice contact direct cu adversarii/arbitrii pe toată durata încălzirii. 

Oficialii desemnați pentru conducerea jocului vor sosi la terenul de joc cu 10 minute înainte de 

ora de începere a jocului, supunându-se aceleiași proceduri de triaj precum componenții 

echipelor.  

 

Cu 1 minut înaintea începerii jocului, antrenorii principali ai ECHIPEI A si ECHIPEI B vor 

acorda ultimele indicații înaintea începerii jocului. Ceilalți sportivi si membri ai staff-urilor vor 

păstra distanțarea pe banda de rezerve (de la încălzire se duc direct pe bandă, în poziția așezat cu 

sprijin pe genunchi).  

Vor fi puse la dispoziție de către F.R.H. câte 6 mingi de joc și se asigură dezinfectarea acestora 

în timpul pauzelor și la finalul partidei. Cele 6 mingi vor sta numai la masa oficială și nu vor fi 

folosite de echipe pentru încălzire. 
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În timpul jocului: 

Fiecare component al echipei va avea recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă.  

Pe durata pauzelor, nu se permite ieșirea din zona terenului de joc (doar in cazuri excepționale) 

si nici interacțiunea cu alte echipe sau alți oficiali. În timpul pauzelor, se evita interacțiunile fizice 

între participanți, alții decât cei ai echipei proprii (intre jucători si arbitri; intre antrenori si arbitri; 

între antrenori si personalul .FR.H., etc). În timpul jocului, nu este permisă clătirea gurii cu apa 

și eliminarea acesteia pe terenul de joc, precum nici scuiparea salivei pe terenul de joc. 

Arbitrii/delegatul sunt obligați să întrerupă jocul și să avertizeze echipa la cărei bancă de rezerve 

nu se respectă distanțarea socială. 

 

După joc: 

Părăsirea sălii de joc se va face în ordinea: echipa trecută prima în Raportul de joc, echipa trecută 

a doua în Raportul de Joc). 

După ce echipele au părăsit terenul de joc, se începe operațiunea de dezinfectare a suprafețelor 

comune si a celor 6 mingi de joc.  

După încheierea operațiunii de dezinfectare, pentru o scurtă perioada de timp nu va fi permis 

accesul pe terenul de joc. 

 

Proceduri în cazul depistării unui caz suspect de COVID-19 

În  incinta hotelului se va amenaja minim câte un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu 

simptomatologie COVID, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte incinte sau spații 

definite. Utilitatea acestor spații este aceea de a izola de restul persoanelor, orice persoană care 

prezintă simptome ale COVID-19, până la un consult de specialitate/testare, evacuare.  

La apariția unui caz suspect de COVID-19, în mod obligatoriu, se anunță medicul și delegatul 

turneului, precum și Direcția de Sănătate Publică locală, urmându-se instrucțiunile primite de la 

autoritățile sanitare.  

Dacă simptomatologia COVID-19 este confirmată, persoana în cauză este evacuată conform 

procedurilor medicale aplicabile și nu va putea participa la jocuri decât după infirmarea 

îmbolnăvirii prin intermediul testării COVID-19. 

Nu reprezintă motiv de amânare a jocurilor din cadrul turneului apariția cazurilor 

suspecte/confirmate cu COVID-19. Excepție fac următoarele situații: 

Dacă în timpul desfășurării turneului, în cadrul aceleiași echipe, un număr mai mare de 2 

persoane (jucători/staff) sunt izolate/testate pozitiv cu COVID-19, echipa va fi exclusă din 

turneu, cu pierderea meciurilor rămase de disputat. 

Dacă în timpul desfășurării turneului, în cadrul aceleiași echipe, un număr de persoane mai mic 

sau egal cu 2 (jucători/staff) sunt izolate/testate pozitiv cu COVID-19 și DSP dispune izolarea 

întregii echipe, aceasta va fi exclusă din turneu, cu pierderea meciurilor rămase de disputat. 

Dacă, în timpul desfășurării turneului, în cadrul aceleiași echipe, un număr de persoane mai mic 

sau egal cu 2 (jucători/staff) sunt izolate/testate pozitiv cu COVID-19 și DSP nu dispune izolarea 

întregii echipe, persoanele în cauză vor fi evacuate împreună cu contracții acestora (coleg de 

cameră) și echipa își va continua programul meciurilor din turneul respectiv. 
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CAPITOLUL 3: SANCȚIUNI PENTRU ABATERI DE LA PROTOCOLUL MEDICAL 

 

Soluționarea cauzelor disciplinare generate de încălcarea prezentului protocol și aplicarea 

sancțiunilor se vor efectua de comisia de disciplină a turneului, alcătuită din antrenorul federal, 

un delegat și un arbitru.  

 

Abaterile/sancțiunile prevăzute anterior se completează cu următoarele: 

3.1.Nerespectarea obligației de informare imediată  a F.R.H. în legătură cu depistarea unui caz 

suspect de COVID-19 pe perioada desfășurării turneului se sancționează în mod cumulativ 

cu:  

a) Excludere din turneul respectiv 

b) Pierderea meciurilor rămase de disputat  

3.2.Netransmiterea către F.R.H. la data stabilită a tabelului cu participanții din partea clubului, 

împreună cu documentele COVID-19 necesare , se sancționează în mod cumulativ cu: 

a) Interzicerea participării la turneu; 

b) Pierderea meciurilor din cadrul turneului  

3.3.Refuzul semnării de luare la cunoștință a prezentului regulament în cadrul ședinței tehnice a 

turneului se sancționează în mod cumulativ cu: 

a) Excluderea din turneu 

b) Pierderea meciurilor din cadrul turneului  

3.4.Încălcarea interdicției de a vizita, la spațiul de cazare, reprezentanți ai altor echipe/grupuri 

precum și părăsirea spațiului de cazare în alte scopuri în afara transportului la sala de 

joc/antrenament și recreere în apropierea locației de cazare sunt este considerate abateri 

disciplinare și se vor sancționa astfel: 

a) Prima abatere: Avertisment 

b) A doua abatere: Excluderea din turneu cu pierderea meciurilor rămase de disputat 

3.5.Nerespectarea obligațiilor de folosire a a recipientelor personalizate pentru 

hidratare/energizare și de distanțare socială sunt considerate abateri disciplinare și va fi 

sancționată astfel: 

− La prima abatere: avertisment  

− La a doua abatere: Excluderea din turneu cu pierderea meciurilor rămase de disputat 

a) Oficiali F.R.H. (arbitri, observatori) 

− La prima abatere: avertisment 

− La a doua abatere: suspendare minim 1 etapă  

3.6.Lipsa desemnării de către club a persoanei de contact, responsabilă cu organizarea și 

coordonarea protocolului medical se sancționează cu interzicerea accesului la turneu a 

echipei respective.  

3.7.Neprezentarea la joc/turneu cauzată de infectarea cu SARS CoV-2 se sancționează cu 

pierderea jocului/jocurilor din cadrul turneului. 

3.8.Orice alte abateri se vor sancționa conform Regulamentului Disciplinar și Regulamentelor de 

organizare și desfășurare ale competițiilor.  
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