REGULAMENT DE DESFĂȘURARE SEZONUL
2017 – 2018
D I V I Z I A “A” F E M I N I N

Cuprins
1. Sistemul de desfăşurare a competiţiei
2. Fair – Play
3. Regulamentul de înregistrare a echipelor
4. Eligibilitatea sportivelor
5. Asistenţa medicală
1. Sistemul de desfăşurare a competiţiei
Divizia A se va organiza în cadrul a două serii a câte 10-14 echipe, alcătuite pe criterii
geografice: seria A şi seria B.
Jocurile se vor desfăşura numai în sală in sistemul fiind Tur - Retur.
La terminarea campionatului se va întocmi clasamentul final, conform rezultatelor înregistrate.
Dacă în primele trei locuri se află o echipă fără drept de promovare, se va reface clasamentul fără
rezultatele echipelor care nu au drept de promovare (“echipa a-II-a” a unui club din Liga Națională,
echipe de juniori, Național Rm. Vâlcea și CNE Brașov).
Echipele clasate pe locurile 1 în cele două serii vor promova în Liga Națională.
Echipele clasate pe locurile 2 și 3 vor susține jocuri de baraj cu locurile 11 și 12 din
Liga Națională după cum urmează :
Seria I-a

LN, A loc 2, B loc 3,
Program jocuri
A loc 2-B loc 3
LN-A loc 2
B loc 3-LN

Seria a II-a LN, B loc 2, A loc 3
Program jocuri
B loc 2-A loc 3
LN-B loc 2
A loc 3-LN
Seria în care va evolua echipa din Liga Națională va fi stabilită prin tragere la sorți (loc XI, loc
XII).
Echipele clasate pe locurile 2 și 3 în fiecare serie vor susține jocuri de clasament după cum
urmează:
Loc 2 seria I- Loc 2 seria a II-a
Loc 3 seria I- Loc 3 seria a II-a
In caz de egalitate dupa 60 min, se vor executa aruncări de la 7 metri.

Program competiţional.
TUR
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie

2017
2017
2017
2017
2018

16, 23
07,11, 14, 21, 28
04,11,15,18
20
13

RETUR
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai

2018
2018
2018
2018
2018

20, 27
03,10,24
03,07,10,30
04,28
9, 12

Jocurile din cadrul Divizia “A” feminin, vor fi programate astfel:
- în zilele de
- în cursul săptămânii

sâmbăta
miercuri

între orele 10:00 și 18:00
între orele 14:00 și 19:00

Baraj pentru promovare în Liga Națională în
perioada 01-03 sau 08 - 10 iunie 2018

Cu acordul ambelor echipe şi aprobarea FR Handbal, jocul se poate disputa şi la alte ore
decât cele de mai sus.
Notă :
De comun acord, echipele pot solicita aprobarea FR Handbal pentru devansarea sau amânarea unor
jocuri cu cel mult trei zile faţă de datele la care sunt programate jocurile respective.
2. Fair – Play
Principiile de Fair – Play trebuie remarcate de către membrii FRH, atât de delegaţi cât şi de
echipele participante la toate competiţiile oficiale şi nu numai.
Respectarea regulilor de către toţi participanţi (sportive, oficiali, spectatori, reprezentanţi media),
promovarea comportamentului sportiv ,şi respectul faţă de cultură fac parte din principiile de bază ale Fair –
Play.
3. Regulamentul de înregistrare a echipelor
Echipele participante în Divizia A pot înscrie în Raportul de joc 16 sportive, astfel:
A . Echipe de senioare
a- obligatoriu, minimum 2 (două) sportive senioare proprii ;
b- facultativ, maximum 4 ( patru) sportive junioare cu dublă legitimare născute
1999, 2000 sau 2001.

Pentru a putea folosi junioare cu dublă legitimare, echipele trebuie să aibă MINIM
9 (nouă ) sportive proprii.
B. Echipe de junioare
Acestea pot înscrie în Raportul de joc numai jucătoare născute 1999, 2000, 2001 și maxim 3(trei) sportive
născute 2002. Echipele inscrise cu statut de junioare nu sunt obligate sa incheie contracte cu
jucatoarele.

Sancţiunii :
Nerespectarea cerințelor de vârstă conduce la pierderea jocului cu 10-0 și penalizarea cu
1 punct în clasament, excepție făcînd echipa CNE Rm. Vâlcea și CNE Brașov.
Notă :
Nu au dreptul de a promova în Liga Națională :
- echipele de junioare
- a doua echipă a unui club din Liga Națională
- CNE Rm. Vâlcea și CNE Brașov.

Cererile de înscriere în campionat vor fi trimise până la data de 17.07.2017, după această dată
sportivele echipelor neînscrise se pot transfera cf. art. XI.21 din Regulamentul de transferări.
Următoarele documente obligatorii vor fi predate la FR Handbal până la
04.08.2017:
Tabel nominal cu sportivele aflaţe sub contract (senioare şi junioare proprii, inclusiv
cele împrumutaţe) sau convenţie de proba (junioare cu dubla legitimare),
conform Anexei 2, care va fi transmisă obligatoriu la FR Handbal şi pe adresa de e-mail
competitiifrh@yahoo.com - (nescanate în format word sau excel).
2. Tabel nominal cuprinzând sportivele cu drept de joc, cf. Anexei 1.
1.

Anexa 1
Nr.
Crt.

Numele

Prenumele

Data nașterii
(zi, luna, an)

Nr. carnet
legitimare

CNP

Anexa 2 (completată obligatoriu la toate rubricile) CLUB

Nr
crt

Nume

Prenume

Data
nașterii

Număr
carnet
legitimație

Contract
de
la
la

Dubla legitimare
de la
La
clubul
clubul

Imprumut
de la
la
clubul
clubul

(* Anexa poate fi descarcată în format WORD de la frh.ro/Documente utile)
Câte 3 (trei) exemplare ale contractelor şi convenţiilor de proba nou încheiate, precum şi ale
anexelor referitoare la contractele în derulare;
4. Cotizaţia anuală : documentul justificativ de plată a cel puţin 1/2 din cuantumul acesteia;
3.

Câte trei exemplare ale protocolului cu o echipa de junioare, precum şi acceptul
sportivelor junioare de a evolua la echipa de senioare (dacă este cazul);
6. Adresa din partea clubului pentru eliberarea sau vizarea carnetelor oficialilor echipei;
7. Câte o fotografie tip BI pentru carnetele oficialilor, precum şi copie a carnetului de
antrenor.
8. Poze tip pașaport pentru colectivul tehnic și sportivi în format electronic până la data de 30.08.2017
5.

la adresa de mail competitiifrh@yahoo.com

4. Eligibilitatea sportivelor
In Campionatul Diviziei A vor fi autorizate să evolueze numai sportive cu contract . Conventiile
de proba se vor încheia între clubul de senioare şi sportivele junioare
cu dublă legitimare, acestea constituind anexe la contractele de baza pe care le au sportivele cu
cluburile de junioare.
Sportivele de alta cetățenie se pot transfera in Divizia A cu mentiunea ca vor achita taxele
prevăzute în Regulamentul de Transferări - Anexa 1.
Sportivele participante în Campionatul Diviziei “A” pot fi:
- senioare cu contract încheiat pe o perioada de cel puțin până la împlinirea vârstei de 23
ani (născute dupa data de 01.07.1994);
- senioare cu contract încheiat pe o perioada de minimum sase luni (născute înainte de
01.07.1994);
- jucătoare junioare proprii nascute 1999, 2000 sau 2001.
Pentru cele care au împlinit 16 ani, este obligatoriu încheierea unui contract până cel puțin la terminarea
junioratului, semnat de către unul dintre parinți ( tutore);
- jucătoare împrumutate care au încheiate contracte de probă pentru perioada împrumutului
;
- jucătoare cu dublă legitimare care au încheiate convenții de probă.
Jucătoarele care nu au viza anuală înscrisă în carnetul de legitimare pentru sezonul 2017 –
2018, nu au drept de joc.
Sancţiuni :
Folosirea acestora în jocurile oficiale fără acordul scris al F.R. Handbal conduce la pierderea
jocului cu 10 – 0 și penalizarea cu un punct în clasament.
Notă :
Oficialii ambelor echipe pot, ca în cel mult 24 ore după terminarea jocului, să transmită
Raportul de apreciere la fax. 021 230.12.34 sau e-mail: bocanmihail05@yahoo.com.
Orice referire la jocul respectiv trimisă ulterior, nu va fi luată în considerare.
5. Asistenţa medicală
Cluburile gazde sunt obligate să asigure la fiecare joc asistența medicală conform prevederilor
legale.
Prezentul Regulament a fost aprobat în Sedinţa Consiliului de Administratie din 28.06.2017 şi
intră în vigoare începând cu 01.07.2017.

