
REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A FESTIVALULUI 
NAȚIONAL DE JUNIORI IV - ACTIV – FEMININ și 

MASCULIN 2022 – 2023 
 
 
 

Articolul 1 – Dreptul de participare 
1.1. La Festivalul Național de juniori IV - ACTIV, masculin și feminin, pot participa structuri 
sportive afiliate la F.R.H. și/sau la A.J.H./A.M.H.. 
1.2. La faza județeană pot participa și asociații sportive școlare neafiliate. 

 
Articolul 2 – Dreptul de joc 
La Festivalul Național de juniori IV - ACTIV, masculin și feminin, au drept de joc 
sportivii/sportivele 
născuți/născute în anii 2010 și mai tineri 

 
Articolul 3 – Participarea la joc 
3.1. Participarea la joc a sportivilor se va face pe baza de: 
• Legitimație de tip F.R.H., cu poză, viză medicală și viză anuală. 
• Legitimație de tip A.J.H. / A.M.H., cu poză, viză medicală și viză anuală. 
3.2. Începând cu faza pe euroregiune, 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 a competiției 
4.1.Competiția se va desfășura după cum urmează: 
- faza județeană, 
- faza pe euroregiune, 
- faza semifinală 
- turneu final, 
- turnee regionale pentru echipele necalificate în faza semifinală. 
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: 2 reprize a 20 de minute. 
4.5.Pauza: 5 minute 
4.6.Eliminarea: 1 minut 
4.7.Time-out: 3 pentru fiecare echipă, din care maxim 2 pe repriză și maxim 1 în ultimele 5 
minute de joc. 
4.8. În toate fazele competiției echipele participante au obligația de a folosi numai sportivii 
proprii. Nu sunt permise împrumuturile de jucători / jucătoare. 
4.9. În faza județeană, un club poate înscrie mai multe echipe, dar în faza pe euroregiune se 
poate califica doar una dintre ele (cea mai bine clasată). 
4.10. În cazul înscrierii mai multor echipe, clubul nu poate modifica loturile echipelor pe 
parcursul desfășurării competiției. Mutarea jucătorilor de la o echipă la alta a aceluiași club este 
permisă însă pentru participarea la faza pe euroregiune.



 

Articolul 5. Transferul jucătorilor Juniori IV 
5.1.Transferul jucătorilor Juniori IV se realizează de către A.J.H./A.M.H. 
5.2.Perioada de transfer este cuprinsă între 1 iulie 2022 și ziua de dinaintea începerii fazei pe 
euroregiuni. 
5.3.AJH/AMH organizatoare au obligația transmiterii către antrenorul federal responsabil 
perioada desfășurării fazei pe euroregiune. 
5.4.Dacă un sportiv Junior IV a participat și în Campionatul Național al Juniorilor/Junioarelor III, 
acesta va avea ca termen limită al transferului, data stabilită pentru categoria 
Juniorilor/Junioarelor III. 

 
Articolul 6 - Programul competițional 
A) Faza județeană 
Termen de organizare Masculin/Feminin: până la 24.02.2023 
Datele de disputare și sistemul competitional al fazei județene vor fi stabilite de către fiecare 
A.J.H. (A.M.H.), în funcție de numărul echipelor participante. 
După faza județeană, din fiecare A.J.H. / A.M.H. se califica la faza pe euroregiune maxim 4 
(patru) echipe. 

 
B) Faza pe euroregiune 
Termen de organizare Masculin/Feminin: până la 27.03.2023 
Dreptul de organizare este atribuit de FRH către una dintre A.J.H. / A.M.H. din euroregiunea 
respective, conform criteriilor stabilite. Tragerea la sorți pentru repartizarea în grupe în cadrul 
fiecărei euroregiuni se face la sediul F.R.H., reprezentanții tuturor echipelor calificate fiind 
invitați să participe. 

 
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. 

 
C) Faza semifinală 
Termen de organizare Masculin/Feminin: 7.05.2023 
Se va desfășura sub forma a 4 turnee cu 8 echipe participante fiecare, astfel: 
• Grupa 1: RO 5 – RO 6 
• Grupa 2: RO 7 – RO 1 
• Grupa 3: RO 2 – RO 8 
• Grupa 4: RO 3 – RO 4 
Din fiecare grupă semifinală se califică pentru turneul final 4 echipe.



 
 

Pentru fiecare dintre cele 4 grupe semifinale, dreptul de organizare este atribuit de FRH către o 
A.J.H./ A.M.H. care au echipe participante în competiție. 

 

 

În primele 3 faze ale competiției, orice contestație privind dreptul de joc va fi soluționată înainte 
de stabilirea clasamentului final și de comunicarea echipelor calificate către F.R.H.. Președintele 
Comisiei Centrale de Competiții și Secretarul General al F.R.H. vor fi informați în scris cu privite 
la contestațiile formulate în maxim 4 ore de către clubul care a depus contestația și de 
reprezentatul A.J.H./A.M.H., organizator al competiției.



După fiecare etapă competițională, în termen de 3 zile de la finalizare, A.J.H./A.M.H. 
organizatoare are obligația să trimită prin e-mail tabelele cu componența echipelor participante 
și antrenorii acestora, clasamentul și rezultatele înregistrate, după cum urmează: 
− pentru masculin la adresa  paul.ghiorghiu@frh.ro 
− pentru feminin la adresa  steluta.luca@frh.ro 

 
D) Turneul final 
Dreptul de organizare a turneului final revine F.R.H., pe baza ofertelor primite. 
Perioada de desfășurare a turneului final Masculin/Feminin este 07-11.06.2023. 
Localitatea de disputare a jocurilor finale se va stabili de către F.R.H., prin Comisia Centrală de 
Competiții, până la data de 15.05.2023, prin analiza de oferte depuse de AJH/AMH interesate. 

 
Cele 16 echipe calificate vor fi împărțite în 4 grupe de câte 4 echipe fiecare, prin tragere la sorți 
organizată la sediul FRH. Fiecare grupă va avea în componență un loc 1, un loc 2, un loc  3 și un 
loc 4 de la turneele semifinale. 
Locurile 1 și 2 din fiecare grupă se califică în grupele semifinale și locurile 3 și 4 formează alte 2 
grupe care vor juca pentru locurile 9 – 16. 

 
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. 

 

 
 

Miercuri Sala 1  Miercuri Sala 2  

joc 1 A1 A4 joc 9 C1 C4 09:00 
joc 2 A2 A3 joc 10 C2 C3 10:15 
joc 3 B1 B4 joc 11 D1 D4 11:30 
joc 4 B2 B3 joc 12 D2 D3 12:45 
joc 5 A1 A2 joc 13 C1 C2 14:00 
joc 6 A4 A3 joc 14 C4 C3 15:15 
joc 7 B1 B2 joc 15 D1 D2 16:30 
joc 8 B3 B4 joc 16 D3 D4 17:45 

 

Joi 
 

Sala 1 
  

Joi 
 

Sala 2 
  

joc 17 A3 A1 joc 21 C3 C1 09:00 
joc 18 A2 A4 joc 22 C2 C4 10:15 
joc 19 B1 B3 joc 23 D3 D1 11:30 
joc 20 
Vineri 

B2 
Sala 1 

B4 joc 24 
Vineri 

D2 
Sala 2 

D4 12:45 

joc 25 LOC 1 GR A LOC 2 GR B joc 29 LOC 1 GR C LOC 2 GR D 09:00 
joc 26 LOC 2 GR A LOC 1 GR B joc 30 LOC 2 GR C LOC 1 GR D 10:15 
joc 27 LOC 3 GR A LOC 4 GR B joc 31 LOC 3 GR C LOC 4 GR D 11:30 
joc 28 LOC 4 GR A LOC 3 GR B joc 32 LOC 4 GR C LOC 3 GR D 12:45 
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Vineri 

joc 34 

 

 

LOC 1 GR B 

 

 

LOC 1 GR A 

 

 

joc 38 

 

 

LOC 1 GR D 

 

 

LOC 1 GR C 

 

 

14:00 
joc 35 LOC 2 GR A LOC 2 GR B joc 39 LOC 2 GR C LOC 2 GR D 15:15 
joc 36 LOC 3 GR B LOC 3 GR A joc 40 LOC 3 GR D LOC 3 GR C 16:30 
joc 37 
Sambata 

LOC 4 GR A 
Sala 1 

LOC 4 GR B joc 41 
Sambata 

LOC 4 GR C 
Sala 2 

LOC 4 GR D 17:45 

Locurile 5-8                                                                Locurile 13-16 
joc 46 Loc 4 Gr Loc 4 Gr joc 42 Loc 4 Gr Loc 4 Gr 09:00 
 Princip 1 Princip 2  Secund 1 Secund 2  

joc 47 Loc 3 Gr Loc 3 Gr joc 43 Loc 3 Gr Loc 3 Gr 10:15 
 Princip 1 Princip 2  Secund 1 Secund 2  

Locurile 1-4   Locurile 9-12    

joc 48 Loc 2 Gr Loc 2 Gr joc 44 Loc 2 Gr Loc 2 Gr 11:30 
 Princip 1 Princip 2  Secund 1 Secund 2  

joc 49 Loc 1 Gr Loc 1 Gr joc 45 Loc 1 Gr Loc 1 Gr 12:45 
 Princip 1 Princip 2  Secund 1 Secund 2  

Duminica Sala 1  Duminica Sala 2   

Loc 7-8 Invinsa Joc 46 Invinsa joc 47 Loc 15-16 Invinsa Joc 42 Invinsa joc 43 09:00 
Loc 5-6 Inving joc 46 Inving joc 47 Loc 13-14 Inving joc 42 Inving joc 43 10:30 
Finala Mica Invinsa Joc Invinsa Joc Loc 11-12 Invinsa Joc 44 Invinsa Joc 45 12:00 
 48 49     

Finala Mare Inving joc 48 Inving joc 9 Loc 9-10 Inving joc 44 Inving joc 45 13:30 

 

 
E) Campionatele regionale 
Perioada de desfășurare: 01.04 – 11.06.2022. 

 
Pentru asigurarea unui program competitional și echipelor necalificate în fazele semifinale si 
finale ale campionatului national de juniori IV, se vor organiza campionate regionale cu 
participarea acestor echipe. Campionatele regionale se vor desfășura în patru zone geografice, 
după cum urmează: 
MOLDOVA: Suceava, Botoșani, Iași, Neamnț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău. 

 
TRANSILVANIA: Brașov, Harghita, Covasna, Mureș, Bistrița Năsăud, Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu 
Mare, Bihor. 

 
BANAT + OLTENIA: Arad, Timiș, Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Sibiu, Alba, 
Hunedoara. 

 
MUNTENIA + DOBROGEA: București, Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu, 
Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea.



Asociațiile Județene de Handbal cu echipe participante vor încheia un Protocol prin care va fi 
stabilit modul de organizare, condiții de participare și sistemul competitional în fiecare regiune 
în parte, în funcție de numărul de echipe participante. 
F.R.H. va desemna un reprezentant care va superviza desfășurarea fiecărui campionat regional. 

 
Articolul 7. Criterii de întocmire a clasamentului și omologarea rezultatelor 
7.1. În Campionatul Național J4, clasamentul se întocmește conform prevederilor din 
R.O.D.C.N.H.. 
7.2. La jocurile în care trebuie stabilit un câștigător, dacă la sfârșitul jocului este un rezultat de 
egalitate, se vor executa direct serii de aruncări de la 7 metri. 
7.3. Omologarea rezultatelor pentru primele 3 faze ale competiției revine A.J.H./A.M.H. 
organizatoare. 
7.4. Omologarea rezultatelor de la Turneul Final revine C.C.C. a F.R.H, prin resposabilii la turneu 
delegati CCC. 

 
Articolul 8. Raportul de joc 
În toate fazele competiției va fi utilizat raportul de joc F.R.H., în care vor fi înscriși maxim 16 
sportivi/sportive (*). 

 
Articolul 9 - Arbitraj 
9.1. În fazele județeană și pe euroregiune, arbitrajul poate fi asigurat de unul / doi arbitri la 
centru și un scorer/cronometror. În aceste faze, arbitrajul poate fi asigurat de arbitri tineri sau 
de către arbitri elevi ai unui curs de arbitri în derulare. 
9.2. Începând cu faza semifinală, delegarea arbitrilor se face de către Comisia Centrală de 
Arbitri a F.R.H., în principal, din rândul arbitrilor tineri și foarte tineri. 

 
Articolul 10 - Cheltuieli 
Toate cheltuielile aferente bunei desfășurări a competiției vor fi achitate de fiecare echipă în 
parte, pe bază de documente justificative, conform cu regulamentul organizatorului. 

 
Articolul 11 – Reguli organizatorice 
11.1. Având în vedere că la această categorie competițională sportivii sunt însoți de grupuri de 
păriți, pentru a evita incidentele neplăcute și pentru asigurarea unor condiții optime de 
desfășurare a competiției pentru sportivi/sportive, oficiali și arbitri, cluburile participate vor 
avea obligația să respecte regulile de mai jos. 
11.2. Răspunderea pentru comportamentul părinților și al persoanelor care susțin echipele 
participante revine fiecărui club în parte, pentru proprii susținători. 
11.2. Părinții și persoanele care îi susțin pe copii au obligația să ocupe în sală locurile din zona 
indicată de organizatori înainte de începerea fiecărui joc, pentru fiecare dintre cele 2 echipe. 
11.3. Încurajarea copiilor se va face într-un mod civilizat, fără a fi aduse jigniri adversarilor și 
arbitrilor jocului. 
11.4. Este interzisă folosirea în sală a vuvuzelelor, fluierelor și a oricăror instrumente 
asemănătoare. Este permisă folosirea de tobe.



11.5. În cazul în care în grupul de susținători ai unei echipe sunt persoane care au un 
comportament neadecvat, organizatorii au dreptul și obligația să oprească jocul și să solicite 
persoanelor în cauză să părăsească sala. Antrenorii echipei ai cărei susținători au un 
comportament neadecvat au obligația să sprijine organizatorii în aceste demersuri. 
11.6. În cazul în care persoanele turbulente nu se conformează dispozițiilor organizatorilor, 
jocul se întrerupe și echipa din al cărei grup de susținători fac parte persoanele turbulente 
pierde jocul cu 10 – 0 li este penalizată cu scăderea unui punct în clasament. 

 
Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 
02.11.2022 și intră în vigoare în data de 03.11.2022. 

 
*conform hotararii CA initiala, reanalizata in sedinta din 25.01.2023 


