REGULAMENT DE DESFASURARE
AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE BEACH HANDBAL JUNIORI
F E M I N I N - MASCULIN
AN COMPETITIONAL
2017 – 2018

Pot participa:
- Numai cluburile afiliate la F.R.Handbal;
- Inscrierile până la 1 mai 2018 la FRH tel/fax 021-231.82.62 si emailcompetitiifrh@yahoo.ro
- atașat cererea de înscriere la Campionatul Național de Beach Handbal.
Anexa:
Au drept de joc sportivii nascuti in anii:
1999-2000-2001 - CATEGORIA JUNIORI A
2002 si mai mici - CATEGORIA JUNIORI B
Legitimarea sportivilor se va face pe baza de :
- Legitimatie F.R.Handbal cu poză, viză medicală şi viză anuală
In toate fazele competitiei echipele participante au obligatia de a folosi numai
sportivii proprii.
Nu sunt permise imprumuturile de jucatori.
Regulamentul de joc (ANEXAT)
-

Timpul de joc: 2 reprize x 10 minute;
Pauza:
5 minute;
Eliminarea: schimbarea posesiei mingei (un atac)
Time out:
1minut x repriza

Raportul de joc (ANEXAT)
- Raport de joc (beach handbal) F.R.H.;
- Pot fi inscrisi pana la 12 jucatori, pe raportul de joc
- Cerintele de varsta sunt 1999-2001 juniori A, 2002 si mai mici juniori B.

Arbitri:
- Arbitrajul va fi asigurat de doi arbitrii la centru și un arbitru la foaie
Clasamente :
Conform Regulamentului de organizare si desfasurare a competitiilor
nationale de handbal.
- Omologarea rezultatelor pentru toate fazele competitiei revin astfel:

A.J.H. – A.M.H. pentru faza Euroregiune

FRH - pentru turneul final
Cheltuieli :
- Toate cheltuielile aferente bunei desfasurari a competitiei vor fi achitate de
fiecare echipa in parte.
Dupa Faza Euro-Regiune AJH-urile si AMH, au obligatia sa trimita
prin e-mail pentru masculin şi feminin la adresa nicole.ivan@frh.ro
echipele participante si profesorii acestora, rezultatele și clasamentele.

PROGRAM COMPETITIONAL
2017-2018
JUNIORI A (1999-2001) si JUNIORI B (2002 si mai mici)
1.

Faza pe euro-regiuni (zona)

Organizata de A.J.H. / A.M.H. din euro - regiunea geografica.
Locul de desfasurare se va stabili in una din localitatile din euro-regiunile RO
1 – RO 8, prin protocol incheiat intre presedintii A.J.H / A.M.H.-urilor din euroregiune.
RO 1 – Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui.
RO 2 – Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta.
RO 3 – Arges, Dambovita, Prahova, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman.
RO 4 – Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt.
RO 5 – Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin.
RO 6 – Satu Mare, Maramures, Bihor, Salaj, Bistrita, Cluj-Napoca.
RO 7 – Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures.
RO 8 – Ilfov, Bucuresti (6 sectoare)

Din faza pe euro-regiuni se califica maximum 2 echipe pentru faza finala.
Termen limita la ambele categorii Jun A si Jun B Masculin si Feminin
Pana la data - 10.06.2018

2.

Turneul final
Masculin-Feminin 03-05.08.2018 (categoriile jun A si B)

3.

Localitatea de disputare a jocurilor finale:

Locul de desfasurare a jocurilor finale se va stabili de catre F.R.Handbal –
Comisia Centrala de Competitii din timp, prin analiza de oferte.
Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu sezonul competitional
2017 - 2018.

