REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE AL
LIGIII NAȚIONALE
Feminin
EDIȚIA 2016 – 2017
Liga Națională Feminină se va desfășura în cadrul unei serii cu 14 echipe care vor juca în
sistemul tur – retur. Jocurile din cadrul Ligii Naționale (turul și returul) vor fi programate astfel:
- in zilele de
duminică
între orele 10:00 – 19:00
- in cursul săptămânii joi
între orele 14:00 – 19:00
Cu acordul ambelor echipe și aprobarea Federației Române de Handbal, jocul se poate
disputa și la alte ore decât cele de mai sus.
De comun acord, echipele pot solicita aprobarea F.R.H. pentru devansarea sau amânarea
unor jocuri cu cel mult trei zile față de datele la care sunt programate jocurile respective.
Pentru echipele românești participante în competițiile continentale oficiale, F.R.H. poate
aproba amânarea sau devansarea jocurilor acestora programate în Liga Națională, la alte date
decât cele fixate inițial, obligatoriu, în săptămâna dinaintea sau după data inițială de disputare a
jocului, fără a fi schimbate ordinea de disputare a etapelor.
F.R.H. își rezervă dreptul ca, în funcție de solicitările partenerului său, DIGI SPORT, să
programeze anumite jocuri la alte date și ore decât cele prevăzute mai sus. Acest lucru va fi adus
la cunoștința echipelor interesate cu cel puțin 7 (șapte) zile înaintea programării inițiale. Refuzul
nejustificat de a disputa conform programării DIGI atrage dupa sine penalizarea echipei în cauză
cu 3.000 Euro (conform Contractului încheiat între F.R.H. și DIGI SPORT).
Indiferent de motivul reprogramarii (acord, cupe europene sau transmisie TV), intre doua
jocuri oficiale ale aceleiasi echipe trebuie sa fie o pauza de minimum 2 zile pline (sambata-marti,
duminica-miercuri, luni-joi ... s.a.m.d.)
PROGRAM COMPETIȚIONAL
SUPERCUPA ROMÂNIEI
4 septembrie 2016
CUPA ROMÂNIEI
Etapa I
Etapa a II-a
Etapa a III-a FINAL FOUR

mai 2017
mai 2017
mai 2017

4
11
19-20

LIGA NAȚIONALĂ
TUR
septembrie
octombrie
noiembrie
ianuarie

2016
2016
2016
2017

11, 18, 22, 25, 29
16, 23, 27
06, 13, 17
08, 15

ianuarie
februarie
martie
aprilie

2017
2017
2017
2017

19, 26
05, 14, 19, 26
05, 23, 26
02, 09, 23, 30

RETUR

Echipa clasată pe locul I la terminarea competiției va fi declarată Campioana României,
ediția 2016 – 2017 și va avea dreptul să joace în Liga Campionilor, ediția 2017 – 2018.

Echipele clasate pe locurile 14 și 13 vor retrograda direct în Divizia A.
Echipele clasate pe locurile 12 și 11 vor susține jocuri de baraj cu ocupantele locurilor 2 și 3
din Divizia A.
Echipele vor fi împărțite în două grupe și vor juca după sistemul fiecare cu fiecare,
câștigătoarea fiecărei grupe va rămâne / promova în Liga Națională.
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 in care va evolua echipa din Liga Nationala va fi stabilita prin tragere la sorti (loc 11,
loc 12).
Echipele clasate pe locurile 2 si 3 in fiecare serie vor sustine jocuri de clasament dupa cum
urmeaza:
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 aruncari de la 7 metri.
Ocupantele locurilor III-VI au dreptul sa se inscrie in Liga Nationala, in cazul in care una
sau mai multe echipe nu se inscriu.
Cerințe și condiții de înscriere și participare în anul competițional 2016 – 2017
Cluburile sportive feminine de senioare participante în Liga Națională au obligația să aibă:
- minimum un Protocol de colaborare cu un club de juniori sau echipă proprie de juniori,
înscrisă și participantă în campionat.
În cazul nerespectării uneia dintre aceste cerințe, echipa de senioare va fi penalizată cu câte 1
punct la fiecare etapă, începând cu sezonul 2016 – 2017.
Echipele feminine de senioare pot folosi junioare proprii sau cu dublă legitimare, care sunt
născute în 1998, 1999 sau 2000 (dacă au împlinit 16 ani este obligatoriu incheierea unui contract
cu clubul, semnat si de catre unul dintre partinti/tutore).
Pentru junioarele cu dublă legitimare, clubul de senioare înaintează la F.R.H. un Protocol
de colaborare (3 exemplare) avizat și de clubul de junioare, care să cuprindă jucătoarele
respective și acordul acestora de a evolua cu dublă legitimare la echipa de senioare.
Valabilitatea Protocolului este de 1 an competițional.
O sportivă junioare nu poate evolua cu dublă legitimare la 2 echipe de senioare în același
sezon competițional.
Pot participa în Liga Națională numai sportivele care au încheiat contracte astfel:
- jucătoarele născute înainte de 30.06.1993, pe o perioadă de minimum 6 (șase) luni;
- jucătoarele născute după 01.07.1993, pe o perioadă de cel puțin până la împlinirea vârstei
de 23 de ani, dar nu mai puțin de 6 (șase) luni;
- convenții de probă pentru jucătoarele cu dublă legitimare ale căror contracte de bază sunt
încheiate cu cluburile de junioare.
Nerespectarea acestei cerințe atrage după sine pierderea jocului cu 10 – 0 și penalizarea cu 1
punct în clasament.
Jucătoarele care nu au viză anuală înscrisă în Carnetul de legitimare pentru sezonul 2016 –
2017 nu au drept de joc.
Folosirea acestora în jocuri oficiale fără acordul scris F.R.H. conduce la pierderea jocului cu 10
– 0 și penalizarea cu 1 (un) punct în clasament.

Echipele participante în Liga Națională feminină pot să înscrie în Raportul de joc 16 jucătoare,
astfel:
a) sportive de altă cetățenie decât română cu contract;
b) sportive cu contract, inclusiv junioare proprii născute în 1998, 1999 sau 2000 (pentru
acestea din urmă semnate de către părinte sau tutore);
c) maximum 3 (trei) junioare cu dublă legitimare născute în 1998, 1999 sau 2000.
Nerespectarea cerințelor de vârstă atrage după sine pierderea jocului cu 10 – 0 și penalizarea
cu 1 punct în clasament.
Pentru sportivele junioare care evoluează cu dublă legitimare, clubul de senioare este obligat
să încheie cu acestea convenții de probă pe perioada dublei legitimări, anexe la contractele de
bază pe care sportivele le au cu cluburile de junioare.
Cu sportivele împrumutate de la alte echipe se vor încheia Contracte de probă pe perioada
împrumutului.
Cererile de înscriere, precum și ½ (jumătate) din Cotizația anuală, vor fi transmise până la data
de 15.07.2016.
După această dată nu se mai fac înscrieri, sportivele provenite de la echipele neînscrise până
la data respectivă se pot transfera conform Art. XI.21 din Regulamentul de transferări.
Până la data de 03.08.2016 echipele vor depune la F.R.H. următoarele documente:
1. Tabel Nominal cu toate sportivele aflate sub contract (inclusiv cele împrumutate) sau
convenție de probă, conform Anexei 2 și Tabel Nominal conform Anexei 1 la adresa de email competitiifrh@yahoo.com (nescanate, în format word sau excel);

Anexa 1
CLUBUL______________________________________________________
Nr. crt.

Numele

Prenumele

Data
nașterii (zi,
lună, an)

Nr. carnet
legitimare

CNP

Anexa 2 (completată obligatoriu la toate rubricile)
CLUBUL_______________________________________________________
Nr.
crt.

Nume Prenume

Data
Nr. carnet
nașterii legitimație

Contract
De la

La

Dublă
Împrumut
legitimare
De la
La
De la Până
clubul clubul clubul
la
clubul

(*Anexa poate fi descărcată în format WORD de la Documente utile)
2. Câte 3 (trei) exemplare ale contractelor nou încheiate cu sportivele senioare sau convenții
de probă pentru sportivele cu dublă legitimare;
3. Dreptul de joc pentru sportivele/antrenorii extracomunitari se va obține pe baza contractului
încheiat cu clubul.
Cluburile sunt responsabile pentru prelungirea documentelor de muncăși de ședere ale
sportivilor/antrenorilor extracomunitari cu care se află sub contract, până la sfârșitul perioadei
contractuale;
4. copii ale polițelor de asigurare pentru sportivi și antrenori;

5. câte 3 (trei) exemplare ale Protocolului de colaborare cu un club de juniori, lista nominală
cu sportivii juniori care vor putea evolua cu dublă legitimare, precum și acceptul scris al
acestora;
6. câte 3 (trei) exemplare ale contractelor cu antrenorii (principal și secund) autentificate la
Notariat (sau certificate la avocat – cf. Hot. CA 28/14.07.2015) și copie a Carnetului de
antrenor;
7. un exemplar din contractul încheiat între club și o altă structură având ca obiect asigurarea
pazei și ordinii cu ocazia jocurilor oficiale disputate pe teren propriu (cf. HG nr.
791/19.05.2004);
8. adresa oficială de comunicare a sponsorului echipei (inclusiv sigla acestuia), a culorilor
echipamentului, a datelor de identificare a clubului și a sălii de joc;
9. adresa proprie de e-mail;
10. fotografie color (13/18) a echipei pe adresa de e-mail competitiifrh@yahoo.com
11. fotografie tip CI pentru ecusoanele A și B;
12. maxim 23 de contracte cu sportivi;
13. maxim 28 de contracte cu sportivi în cazul în care are și echipă înscrisă în Divizia A;
14. poze tip pașaport în format electronic pentru colectivul tehnic și sportivi.
Antrenorii sau delegații din Liga Națională feminină nu pot activa ca și jucători.
Cluburile care angajează antrenori străini trebuie să prezinte la F.R.H. următoarele acte:
- contract incheiat cu clubul, autentificat la Notariat;
- copie legalizată la notariat (în limba română) după actele de studiu și echivalate de către
F.R.H.
Cluburile care solicită carnet de reprezentant echipă (ecuson D) pentru cetățeni străini trebuie
să prezinte acte doveditoare a calității acestuia (sponsor sau membru al Consiliului de
Administrație).
Eliberarea și vizarea carnetelor de oficiali se face pe baza solicitării scrise a cluburilor, însoțită
de actele doveditoare privind funcția în cadrul clubului sau a calificării (masor, medic, ș.a.).
Echipele care nu depun toate documentele enumerate mai sus până la data de 03.08.2016 nu
vor fi programate în competiție.
Obligațiile cluburilor în timpul și după terminarea competiției
1. Cluburile gazdă sunt obligate să asigure:
1.1.
măsuri severe de pază și ordine înainte, în timpul și după desfășurarea jocurilor;
1.2.
echipa gazdă are obligația de a rezerva echipei oaspete bilete de intrare la joc în
cuantum de 10% din capacitatea sălii, precum și o oră de antrenament în sala în care se va
desfășura jocul. În caz contrar, penalizare de 10.000 lei și suspendarea dreptului de a
organiza jocuri oficiale pe teren propriu pentru două etape.
Dacă în sala de joc la momentul respectiv se desfășoară un eveniment oficial, echipa gazdă
are obligația de a asigura echipei oaspete o poziție de antrenament într-o altă sală de sport din
același oraș, omologată de către F.R.H.
În caz contrar, echipa gazdă va trebui să achite echipei oaspete 3.000 lei cu titlu de daune.
Echipa vizitatoare este obligată să informeze în scris echipa gazdă cu minimum 3 zile înainte
de data de disputare a jocului, despre numărul și modalitatea în care va achita contravaloarea
biletelor de intrare, al căror preț nu-l poate depăși pe cel al biletelor vândute la casa de bilete. În
cazul în care echipa oaspete nu dorește să achiziționeze bilete de intrare la joc, aceasta trebuie
să anunțe în scris echipa gazdă cu minimum 3 zile înainte de data de disputare a jocului, în caz
contrar echipei oaspete i se va imputa contravaloarea biletelor rezervate și i se va suspenda
pentru două etape dreptul de a organiza jocuri oficiale pe teren propriu.
1.3.
câte un vestiar protejat și dotat cu strictul necesar, inclusiv apă caldă, atât pentru
echipa oaspete, cât și pentru arbitrii jocului;
1.4.
accesul în vestiarul arbitrilor este cu desăvârșire interzis, cu excepția inspectorului –
observator al F.R.H.;

1.5.
accesul protejat al ambelor echipe, a arbitrilor și a inspectorului F.R.H. de la vestiare
la terenul de joc și invers, precum și la plecarea acestora de la sală;
1.6.
tabela electronică și instalația de sonorizare ale sălii să fie în stare de funcționare;
1.7.
asistența medicală prin prezența obligatorie a unui medic și a unei ambulanțe dotată
cu aparatură de intervenție. Se așteaptă maximum 10 minute;
1.8.
să înlesnească, imediat după terminarea partidei, transmiterea partidei, transmiterea
Raportului de joc prin fax de către arbitrii principali;
1.9.
să permită gratuit accesul în sală pentru Antrenorii Emeriți, Maeștri ai Sportului și
Maeștri emeriți ai Sportului.
Arbitrii principali nu vor permite începerea jocului sau îl vor întrerupe, dacă cerințele 1.1. și 1.7.
nu sunt respectate pe toată perioada desfășurării partidei.
Crainicului sălii îi este interzisă comentarea jocului de o manieră care să incite publicul la ură
sau violență față de sportivi și oficiali.
2. Ambele echipe au următoarele obligații în timpul competiției:
2.1.
Să asigure la nivelul băncii tehnice și de rezerve ordinea și disciplina necesară bunei
desfășurări a jocului, conform regulamentului de joc.
În cazul în care o echipă nu are ecusoanele de joc, oficialii acesteia pot sta pe bancă numai
după legitimarea acestora cu Carnetul de antrenor, medic, masor sau delegat, urmând a suporta o
penalizare în valoare de 5.000 lei.
În acest sens, cele 4 ecusoane pentru oficiali vor fi acreditate de F.R.H. astfel:
= ecusonul A – antrenor principal - obligatoriu
= ecusonul B – antrenor secund - obligatoriu
= ecusonul C – medic, maseur, fizioterapeut, s.a. - obligatoriu
= ecusonul D – director tehnic, delegat, medic, maseur, s.a. - facultativ
Ecusoanele A și B sunt personalizate și netransmisibile. Acreditarea antrenorilor principali și
secunzi se face pentru un sezon competițional.
2.2.
Cluburile sunt obligate să încheie contracte cu antrenorii principali și antrenorii
secunzi, autentificate la Notariat.
La competițiile oficiale din Liga Națională prezența pe bancă a unui antrenor cu contract este
obligatorie. In cazul in care acesta este inscris in Raportul de joc in timpul desfasurarii partidei, se
va consemna acest fapt de catre observator.
Se exceptează în următoarele situații:
- în cazul suspendării la data disputării jocului;
- în cazul unei îmbolnăviri grave, care necesită îngrijire medicală (dovedită cu certificat
medical).
Clubul care, din motive contractuale (menționate expres în contract) renunță la angajamentul
cu antrenorul, în termen de 30 de zile este obligat să angajeze un nou tehnician, conform
reglementărilor.
Echipele care nu vor respecta această cerință vor fi penalizate cu 5.000 lei/joc.
2.3.
Antrenorii principali vor primi licența pentru conducerea jocurilor din Liga Națională
(și ecusonul A) dacă posedă clasificarea de antrenor maestru (categ. I-a) sau antrenor
senior (categ. a II-a) și Licența C.
2.4.
Antrenorii secunzi vor primi licența pentru conducerea jocurilor din Liga Națională (și
ecusonul B) dacă posedă carnet de antrenor cu specializarea în handbal.
2.5.
Conducerea din picioare a jocului este permisă numai antrenorilor (ecuson A sau B),
dar niciodată împreună.
Este interzis în timpul jocului dialogul băncii tehnice cu arbitrii.
2.6.
Echipa gazdă este obligată să organizeze o conferință de presă la 15 minute după
încheierea jocului.

2.7.
Să participe, prin antrenorii principali, reprezentant de echipă sau sportivi, la
conferința de presă ce se va organiza la 15 minute de la încheierea jocului într-un spațiu
anexă special amenajat, prin grija echipei gazdă. În caz contrar, clubul va fi sancționat
conform Regulamentului Disciplinar al F.R.H.
2.8.
Să respecte protocolul de intrare, prezentare și ieșire a echipelor, astfel:
- arbitrii principali adună ambele echipe în dreptul mesei oficiale, se pătrunde spre mijlocul
terenului, jucătorii aliniindu-se de o parte și de alta a lor;
- cu aproximativ 5 minute înaintea începerii jocului, se va face prezentarea componenților
echipelor și a oficialilor;
- la centrul terenului de joc, printr-un fluier al arbitrului înscris primul în Raportul de joc, se
salută publicul spectator pe ambele părți laterale ale terenului de joc;
- la finalul jocului, jucătorii celor două echipe au obligația să se alinieze la centrul terenului și
să salute publicul și echipa adversă.
Nerespectarea protocolului de intrare, prezentare și ieșire a echipelor atrage după sine
înaintarea cazului către Comisia de Disciplină.
Este interzisă intonarea Imnului României la jocurile din cadrul campionatelor naționale,
aceasta făcându-se numai la jocurile internaționale ale echipelor naționale ale României.
2.9.
Arbitrii principali sunt obligați să transmită Raportul de joc prin fax la numărul
021.231.82.62 sau 021.230.12.34 la F.R.H., precum și rezultatul prin SMS la numărul
0725.574.001 imediat după încheierea jocului, originalele fiind transmise prin poștă.
2.10.
Pentru semnalarea unei nereguli referitoare la desfășurarea jocului (sală de joc,
spectatori, arbitraj), antrenorii principali vor trimite un Raport suplimentar la același număr
de fax.
2.11.
Oficialii ambelor echipe au obligația ca în cel mult 24 de ore după terminarea jocului
să transmită Raportul de apreciere (conform modelului anexat) la numărul de fax
021.230.12.34 sau prin e-mail la bocanmihail05@yahoo.com.
Orice referire la jocul respectiv trimisă ulterior nu va fi luată în considerare.
2.12.
Să solicite aprobarea partenerului F.R.H. în televizarea jocurilor pentru transmiterea
sau reluarea TV a jocurilor de pe teren propriu de către posturile locale.
2.13.
Drepturile de afișare a bannerelor publicitare aparțin echipei gazdă, mai puțin spațiul
de 4 bannere rezervat F.R.H.
2.14.
Să nu facă declarații jignitoare și tendențioase la adresa F.R.H. și membrilor
acesteia, iar pentru problemele în litigiu să sesizeze în scris F.R.H.
2.15.
Să respecte și să colaboreze cu Asociația Județeană de Handbal din zona de
reședință (AJH), care este singura reprezentantă oficială a F.R.H.
2.16.
Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din
04.06.’16 și intră în vigoare la 01.07’16.

RAPORT DE APRECIERE

PROCES VERBAL al ȘEDINȚEI TEHNICE
Organizată înaintea jocului: ________________________ - _________________________
La data de __/___/________ în localitatea _______________________________________
1. Se face apelul participanților, conform listei anexate. Toți cei prezenți vor semna procesul
verbal. Se consemnează ora prezentării la teren a echipelor.
Echipa gazdă prezentă la teren la ora

Echipa oaspete prezentă la teren la ora

_________

________

2. Se verifică dacă următoarele elemente se încadrează în standardele prevăzute de
regulamentele în vigoare:
 Vestiar gazde
da
nu
Vestiar oaspeți
da
nu
Vestiar arbitri da
nu
 Instalații tehnice (electricitate, apă caldă, încălzire) în stare de funcționare da
nu
 Stare teren da
nu
Plase porți da
nu
Marcaj teren da
nu
 Masă sc./cron.
da
nu
Bănci rezerve
da
nu
Tabelă scor da
nu
 Stație de amplificare
da
nu
 Amplasarea panourilor publicitare/camere TV este regulamentară
da
nu
3. Se procedează la verificarea culorilor echipamentului ambelor echipe
Echipa gazdă
Echipa oaspete
Arbitri
Tricou
Șort
Tricou portar
Pantalon portar
Echipament
oficiali
4. Se verifică dacă ambele echipe au medic și dacă medicul delegat este prezent la teren.
Medic delegat da
nu
Medic gazde da
nu
Medic oaspeți
da
nu
5. Se verifică numărul de fotoreporteri acreditați la joc și sistemul de identificare:
Numărul acestora_______________ cu veste ___________ cu legitimații ________
6.




Explicații date de arbitru:
Completarea raportului de joc: echipa gazdă (ora) _____ echipa oaspete (ora)______
Sportivi care joacă pe bază de C.I. și aviz medical provizoriu nr. __________________
Se reconfirmă ora de începere a jocului ______________

7. Se chestionează delegații echipelor și arbitrii dacă au existat fapte de natură să conducă la
încălcarea eticii sportive
da
nu
*În cazul unui răspuns afirmativ, observatorul va solicita din partea persoanei respective o
declarație scrisă și semnată.
8. Se verifică dacă s-a făcut plata baremurilor datorate arbitrilor și observatorului de către
clubul organizator.
9. Se solicită în mod expres delegaților celor două echipe să contribuie la respectarea
disciplinei și spiritului de sportivitate și se cere arbitrilor să combată jocul brutal.
 Observatorul chestionează delegații echipelor dacă au întrebări pentru arbitri sau dacă s-a
încălcat etica sportivă
da
nu
(după ce răspund la întrebări, arbitrii se retrag pentru a se pregăti de joc)
10. Se verifică măsurile de ordine luate de echipa organizatoare în sala de joc și în afara ei,
după cum urmează:

 Capacit. sălii: ________ Nr. bilete vândute: _________
Nr. total spectatori prognozat:
__________ Nr. de suporteri oaspeți: _________ Nr. de jandarmi: _________ Nr. de
oameni de ordine în incintă: ________.
 Măsuri de ordine pentru interzicerea introducerii băuturilor alcoolice, obiectelor
contondente, inscripții cu caracter antisemit, antireligios, obscene, jignitoare la adresa celor
prezenți în sală sau la adresa conducerii României, conducerii F.R.H. etc.
da
nu
 Măsuri luate pentru separarea grupurilor de suporteri
da
nu
 Măsuri luate pentru dispersarea suporterilor după joc
da
nu
 Măsuri luate pentru restricționarea accesului în incinta sălii de joc și la vestiare da
nu
 Măsuri luate pentru protecția arbitrilor pe toată durata șederii la sală
da
nu
 Măsuri luate pentru protecția echipei oaspete după terminarea jocului
da
nu
 Măsuri luate pentru înlăturarea din sală a inscripțiilor neregulamentare,
antisemite, cu caracter obscen și antirasiale
da
nu
 Măsuri specifice luate de formațiunea de pompieri
da
nu
 Există cabinet medical, cu medic, pentru asistența medicală a spectatorilor
da
nu
 Măsuri luate pentru asigurarea controlului anti-doping
da
nu
 Jocul este televizat
da
nu
 Au fost acreditați la joc un număr de _____ fotoreporteri______ cu veste distinctive
11. Se comunică structura grupului de urgență (observator, comandantul forțelor de ordine,
comandantul forțelor din partea firmei de pază, responsabilul asistenței medicale
pentru sportivi, delegații ambelor echipe). Membrii grupului de urgență se vor reuni în
cazul producerii unor incidente majore.
 Locul
unde
se
va
reuni
grupul
de
urgență
este
la
_____________________________________
 Poziția în care se află observatorul în timpul jocului: la masa scorer-cronometrorului da nu
LISTA CU SEMNĂTURILE OFICIALILOR PREZENȚI LA ȘEDINȚA TEHNICĂ ȘI DE
SECURITATE PENTRU JOCUL DE LIGA NAȚIONALĂ
M
F
JOCUL: _____________________________ - ________________________________
DATA: ____/___/________
Persoanele oficiale prezente și funcția
Funcția
Numele și prenumele Semnătura
Observator de joc
Delegat gazde
Delegat oaspeți
Arbitru principal 1
Arbitru principal 2
Medic delegat (numai la jocurile din Liga
Națională)
Comandantul forțelor de ordine (Jandarmerie)
Șeful forțelor de protecție și pază
Medic salvare
Se trimite la adresele de e-mail: bocanmihail05@yahoo.com și presedinte@amh.ro.
Se trimite la număr fax: 021.231.12.34, 021.231.89.85, 021.231.89.86 și 0255.210.562

REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL
LIGII NATIONALE
Masculin
EDITIA 2016-2017
Liga Nationala masculin se va desfasura in cadrul unei serii cu 14 echipe care vor juca in
sistemul tur-retur, Play Off si Play Out.
Jocurile din cadrul Ligii Nationale (turul si returul) vor fi programate astfel:
- in zilele de
- in cursul saptamanii

sambata
miercuri

intre orele 10:00 si 19:00
intre orele 14:00 si 19:00

Cu acordul ambelor echipe si aprobarea FR Handbal, jocul se poate disputa si la alte ore
decat cele de mai sus.
De comun acord, echipele pot solicita aprobarea FR Handbal pentru devansarea sau
amanarea unor jocuri cu cel mult trei zile fata de datele la care sunt programate jocurile respective.
Pentru echipele româneşti participante în competiţiile continentale oficiale, F.R. Handbal
poate aproba amanarea sau devansarea jocurilor acestora programate în Liga Naţională, la alte
date decât cele fixate iniţial, obligatoriu, în săptămâna dinaintea sau dupa data iniţială de
disputare a jocului, fara a fi schimbata ordinea de disputare a etapelor.

FR Handbal isi rezerva dreptul ca in functie de solicitarile partenerului sau, DIGI SPORT,
sa programeze anumite jocuri la alte date si ore decat cele prevazute mai sus. Acest lucru va fi
adus la cunostinta echipelor interesate cu cel putin 7 ( sapte) zile inaintea programarii initiale.
Refuzul nejustificat de a disputa jocul conform programarii DIGI, atrage dupa sine penalizarea
echipei in cauza cu 3.000 euro ( conform Contractului incheiat intre FR Handbal si DIGI).
Indiferent de motivul reprogramarii ( acord, cupe europene sau transmisie TV), intre
doua jocuri oficiale ale aceleiasi echipe trebuie sa fie o pauza de minimum 2 zile pline ( sambatamarti, duminica-miercuri, luni-joi ... s.a.m.d.)

PROGRAM COMPETITIONAL
27 august 2016

Supercupa Romaniei

LIGA NAȚIONALĂ
TUR
august
septembrie
octombrie
noiembrie

2016
2016
2016
2016

31
07, 14, 17, 24
01, 05, 12, 22, 26
12, 16, 23

decembrie
februarie
martie
aprilie

2017
2017
2017
2017

03, 10, 14
04, 11, 15, 25
01, 11, 15, 18, 25
01

RETUR

Echipele clasate pe locurile I – VIII vor juca Play Off, iar cele clasate pe locurile IX – XIV
Play Out.
PLAY OFF
Faza I-a - aprilie 05, 08 si 13
Se joaca in sistemul “doua victorii din trei jocuri”, dupa urmatorul program :
Joc 1
Joc 2
Joc 3
Joc 4

loc I – loc VIII
loc II – loc VII
loc III – loc VI
loc IV – loc V

Primul joc se va disputa la echipa mai bine clasata dupa tur-retur (26 etape), al II-lea la
echipa mai slab clasata, iar al III-lea (daca este cazul) la echipa mai bine clasata.
In caz de egalitate dupa 60 min se vor executa aruncari de la 7 metri.
Castigatoare va fi echipa care obtine doua victorii din trei jocuri.

Faza a II-a –aprilie 22, 26 si mai 13
Se joaca in sistemul “doua victorii din trei jocuri”, dupa urmatorul program :
Joc 5
Joc 6
Joc 7
Joc 8

castig. joc 1 – castig. joc 4
castig. joc 2 – castig. joc 3
invinsa joc 1 – invinsa joc 4
invinsa joc 2 – invinsa joc 3

Primul joc se va disputa la echipa mai bine clasata dupa tur-retur (26 etape), al II-lea la
echipa mai slab clasata, iar al III-lea (daca este cazul) la echipa mai bine clasata.
In caz de egalitate dupa 60 min se vor executa aruncari de la 7 metri.
Castigatoare va fi echipa care obtine doua victorii din trei jocuri.

Faza a III-a - mai 27 si iunie 03 si 08
Se joaca in sistemul “doua victorii din trei jocuri”, dupa urmatorul program :
Joc 9
Joc 10
Joc 11
Joc 12

castig. joc 5 – castig. joc 6
invinsa joc 5 – invinsa joc 6
castig. joc 7 – castig. joc 8
invinsa joc 7 – invinsa joc 8

pentru locurile I – II
pentru locurile III – IV
pentru locurile V – VI
pentru locurile VII – VIII

Primul joc se va disputa la echipa mai bine clasata dupa tur-retur (26 etape), al II-lea la
echipa mai slab clasata, iar al III-lea (daca este cazul) la echipa mai bine clasata.
In caz de egalitate dupa 60 min., se vor executa aruncari de la 7 metri.
Castigatoare va fi echipa care obtine doua victorii din trei jocuri.

PLAY OUT - aprilie 08, 13, 19, 26, 29
- mai 10, 17, 20, 29, 31
Echipele clasate pe locurile IX – XIV vor juca tur – retur, intrand in competitie cu punctele
acumulate in jocurile directe, programul jocurilor stabilindu-se conform Tabelei Berger.

Numerele de ordine vor fi date de locul ocupat in clasamentul intocmit numai cu rezultatele
dintre cele sase echipe in sezonul regulat.
La Play Out, departajarea finala a doua sau mai multe echipe aflate la egalitate de puncte
se face luand in calcul toate rezultatele (cele doua jocuri din sezonul regulat si cele doua jocuri din
Play Out).
Vor retrograda echipele clasate pe locurile XIV si XIIl, iar cele clasate pe locurile XII si XI
vor participa la Turneul de promovare alaturi de echipele clasate pe locurile II si III in cele doua
serii ale Diviziei A dupa cum urmeaza :
Seria I-a

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

Seria a II-a

A loc 2-B loc 3
LN-A loc 2
B loc 3-LN

LN, B loc 2, A loc 3
Program jocuri

B loc 2-A loc 3
LN-B loc 2
A loc 3-LN
Seria in care va evolua echipa din Liga Nationala va fi stabilita prin tragere la sorti ( loc XI,
loc XII ).
Echipele clasate pe locurile 2 si 3 in fiecare serie vor sustine jocuri de clasament dupa cum
urmeaza:
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 aruncari de la 7 metri.
Ocupantele locurilor III-VI au dreptul sa se inscrie in Liga Nationala, in cazul in care una sau mai
multe echipe nu se inscriu.
Baraj pentru promovare in Liga Nationala in perioada 07-11 iunie 2017
Cerinte si conditii de inscriere si participare in anul competitional 2016-2017.
Cluburile sportive masculine de seniori participante in Liga Nationala au obligatia sa aiba:
-

minmimum un Protocol de colaborare cu un club de juniori sau echipa proprie de juniori,
inscrisa si participanta in campionat.

In cazul nerespectarii uneia dintre aceste cerinte echipa de seniori va fi penalizata cu cate 1
punct la fiecare etapa.
Echipele masculine de seniori pot folosi juniori proprii sau cu dubla legitimare, care sunt
nascuti in 1998, 1999 sau 2000 (daca au implinit 16 ani, este obligatoriu incheierea unui contract
cu cu clubul, semnat si de catre unul dintre parinti/turore)).
Pentru juniorii cu dubla legitimare, clubul de seniori inainteaza la F.R.Handbal un Protocol
de colaborare (3 exemplare) avizat si de clubul sportiv de juniori, care sa cuprinda jucatorii
respectivi si acordul acestora de a evolua cu dubla legitimare la echipa de seniori.
Valabilitatea Protocolului este de 1 an competitional.
Un sportiv junior nu poate evolua cu dubla legitimare la 2 echipe de seniori in acelasi sezon
competitional.
Pot participa in Liga Nationala numai sportivii care au incheiat contracte astfel:
- jucatorii nascuti inainte de 30.06.1993, pe o perioada de minimum (6) sase luni
- jucatorii nascuti dupa 01.07.1993, pe o perioada de cel putin pana la implinirea
varstei de 23 de ani, dar nu mai putin de 6 (sase) luni.

- conventii de proba pentru jucatorii cu dubla legitimare ale caror contracte de baza
sunt incheiate cu cluburile de juniori.
Nerespectarea acestei cerinte atrage dupa sine pierderea jocului cu 10-0 si penalizarea cu
1 punct in clasament.
Jucatorii care nu au viza anuala inscrisa in Carnetul de legitimare pentru sezonul 2016 –
2017, nu au drept de joc.
Folosirea acestora in jocurile oficiale fara acordul scris al F.R. Handbal, conduce la
pierderea jocului cu 10 – 0 si penalizarea cu un punct in clasament.
Echipele participante in Liga Nationala masculina pot sa inscrie in Raportul de joc 16
jucatori, astfel:
a- sportivi de alta cetatenie decat romana cu contract
b- sportivi cu contract, inclusiv juniori proprii nascuti 1998, 1999 sau 2000 (pentru acestia
din urma semnate de catre unul dintre parinti sau tutore);
c- maximum 3 (trei ) juniori cu dubla legitimare nascuti 1998, 1999 sau 2000.
Nerespectarea cerintelor de varsta atrage dupa sine pierderea jocului cu 10-0 si
penalizarea cu 1 punct in clasament.
Pentru sportivii juniori care evolueaza cu dubla legitimare, clubul de seniori este obligat sa
incheie cu acestia conventii de proba pe perioada dublei legitimari, anexe la contractele de baza
pe care sportivii le au cu cluburile de juniori.
Cu sportivii imprumutati de la alte echipe se vor incheia Contracte de proba pe perioada
imprumutului.
Cererile de inscriere, precum si ½ din Cotizatia anuala, vor fi transmise pana la data de
15.07.’16.
Dupa aceasta data nu se mai fac inscrieri, sportivii proveniti de la echipele neinscrise pana
la data respectiva se pot transfera conform art. XI.21 din regulamentul de transferari.
Pana la data de 03.08.’16 echipele vor depune la F.R.Handbal urmatoarele documente:
1. Tabel Nominal cu toti sportivii aflati sub contract ( inclusiv cei imprumutati) sau
conventie de proba, conform Anexei 2 si Tabel Nominal cf. Anexei 1. la adresa de
mail “ competitiifrh@yahoo.com” (nescanate, in format word sau excel);
Anexa 1
CLUBUL__________________________________________
Nr.
Crt.

Numele

Prenumele

Data nasterii
(zi, luna, an)

Nr. carnet
legitimare

CNP

Anexa 2 (completata obligatoriu la toate rubricile)
CLUB __________________________________________

Nr
crt

Nume

Prenume

Data nasterii Numar
carnet
legitimatie

Contract

Dubla legitimare

de la

de la
clubul

la

(* Anexa poate fi descarcata in fotmat WORD de la Documente utile)

La
clubul

Imprumut
pana
de la
la
clubul clubul

2. cate 3 (trei) exemplare ale contractelor nou incheiate
conventii de proba pentru sportivii cu dubla legitimare;

cu sportivii seniori sau

3. Dreptul de joc pentru sportivii/antrenorii extracomunitari se va obține pe
baza contractului încheiat cu clubul.
Cluburile sunt responsabile pentru prelungirea documentelor de muncă și de
ședere ale sportivilor/antrenorilor extracomunitari cu care se află sub
contract, până la sfârșitul perioadei contractuale.
4. copii ale politelor de asigurare pentru sportivi si antrenori ;

5. cate 3 (trei) exemplare ale Protocolului de colaborare cu un club de juniori, lista
nominala cu sportivii juniori care vor putea evolua cu dubla legitimare, precum si
acceptul scris al acestora;

6. cate 3 (trei) exemplare ale contractelor cu antrenorii ( principal si secund )
autentificate la
Notariat sau certificate la avocat ( cf. Hot. CA 28/14.07.’15) si copie
a Carnetului de antrenor;
7. un exemplar din contractul incheiat intre club si o alta structura avand ca obiect
asigurarea
pazei si ordinii cu ocazia jocurilor oficiale disputate pe teren propriu (cf.
HG nr. 791/19.05.2004);
8. Adresa oficiala de comunicare a sponsorului echipei (inclusiv sigla acestuia), a
culorilor echipamentului, a datelor de identificare a clubului si a salii de joc ;
9. Adresa proprie de e-mail;
10. Fotografie color(13/18) a echipei pe adresa de mail competitiifrh@yahoo.com
11. Fotografie tip BI pentru ecusoanele A si B;
12. Maxim 23 de contracte cu sportivi
13. Maxim 28 de contracte cu sportivi in cazul in care are si echipa inscrisa in Divizia
A.
14. Poze tip pasaport in format electronic pentru colectivul tehnic si sportivi pe adresa
de mail sorin.toacsen@frh.ro

Antrenorii sau delegatii din Liga Nationala, masculina , nu pot activa si ca jucatori.
Cluburile care angajeaza antrenori straini trebuie sa prezinte la F.R.Handbal urmatoarele
acte:
- Contract incheiat cu clubul, autentificat la Notariat.
- Copie legalizata la notariat (in limba romana) dupa actele de studiu si echivalate de
catre FR Handbal.

Cluburile care solicita carnet de reprezentant echipa (ecuson D) pentru cetateni straini
trebuie sa prezinte acte doveditoare a calitatii acestuia (sponsor sau membru al consiliului de
administratie).
Eliberarea si vizarea carnetelor de oficiali se face pe baza solicitarii scrise a cluburilor,
insotita de actele doveditoare privind functia in cadrul clubului sau a calificarii ( maseur, medic,
s.a.).
Echipele care nu depun toate documentele enumerate mai sus, pana la data de 03.08.’16
nu vor fi programate in competitie.
Obligatiile cluburilor in timpul si dupa terminarea competitiei.
1. Cluburile gazde sunt obligate sa asigure :
1.1. masuri de paza si ordine inainte, in timpul si dupa desfasurarea jocurilor ;
1.2.Echipa gazda are obligatia de a rezerva echipei oaspete bilete de intrare la joc in
cuantum de 10% din capacitatea salii, precum si o ora de antrenament in sala in care
se va desfasura jocul. . In caz contrar, penalizare 10.000 lei si suspendarea dreptului
de a organiza jocuri oficiale pe teren propriu pentru doua etape.
Daca in sala de joc la momentul respectiv se desfasoara un eveniment oficial,
echipa gazda
are obligatiade a asigura echipei oaspete o pozitie de antrenament
intr-o alta sala de sport din acelasi oras, omologata de catre FR Handbal.
In caz contrar, echipa gazda va trebui sa achite echipei oaspete 3.000 lei cu titlu
de daune.
Echipa vizitatoare este obligata sa informeze in scris echipa gazda, cu minimum
3 zile inainte de data de disputare a jocului, despre numarul si modalitatea in care va
achita contravaloarea biletelor de intrare, al caror pret nu-l poate depasi pe cel al
biletelor vandute la casa de bilete. In cazul in care echipa oaspete nu doreste sa
achizitioneze bilete de intrare la joc, aceasta trebuie sa anunte in scris echipa gazda cu
minimum 3 zile inainte de data de disputarea a jocului, in caz contrar echipei oaspete i
se va imputa contravaloarea biletelor rezervate si i se va suspenda pentru doua etape
dreptul de a organiza jocuri oficiale pe teren propriu.
1.3. câte un vestiar protejat si dotat cu strictul necesar, inclusiv apa calda, atât pentru
echipa oaspete cât si pentru arbitrii jocului ;
1.4. accesul in vestiarul arbitrilor este cu desavârsire interzis, cu exceptia inspectorului –
observator al F.R.Handbal ;
1.5. accesul protejat al ambelor echipe, a arbitrilor si a inspectorul F.R.Handbal de la
vestiare la terenul de joc si invers, precum si la plecarea acestora de la sala ;
1.6. tabela electronica si instalatia de sonorizare ale salii sa fie în stare de funcţionare;
1.7.asistenta medicala conform prevederilor legale.Se asteapta maximum 10 minute dupa
ora la care este programat jocul.
1.8. sa inlesneasca, imediat dupa terminarea partidei, transmiterea Raportului de joc prin
fax de catre arbitrii principali.
1.9.sa permita gratuit accesul in sala pentru Antrenorii Emeriti, Maestrii ai Sportului si
Maestrii Emeriti ai Sportului.

Arbitrii principali nu vor permite inceperea jocului sau il vor intrerupe, daca cerintele 1.1. si
1.7.. nu sunt respectate pe toata prioada desfasurarii partidei.
Crainicului salii ii este interzisa comentarea jocului de o maniera care sa incite publicul la
ura sau violenta fata de sportivi si oficiali.
2. Ambele echipe au urmatoarele obligatii in timpul competitiei :
2.1 sa asigure la nivelul bancii tehnice si de rezerve ordinea si disciplina necesara
bunei desfasurari a jocului, conform regulamentului de joc.
In cazul in care o echipa nu are ecusoanele la joc, oficialii acesteia pot sta pe banca
numai dupa legitimarea acestora cu Carnetul de antrenor, medic, maseur sau delegat, urmand a
suporta o amenda in valoare de 5.000 lei.
In acest sens, cele 4 ecusoane pentru oficiali vor fi acreditate de F.R.H.astfel :
= ecusonul A – antrenor principal - obligatoriu
= ecusonul B – antrenor secund - obligatoriu
= ecusonul C – medic, maseur, fizioterapeut, s.a. - obligatoriu
= ecusonul D – director tehnic, delegat, medic, maseur, s.a. - facultativ
Ecusoanele A si B sunt personalizate si netransmisibile. Acreditarea antrenorilor principali
si secunzi se face pentru un sezon competitional.
2.2 Cluburile sunt obligate să incheie contracte i cu antrenorii principali si antrenorii
secunzi, autentificate la Notariat sau certificate la avocat.
La competitiile oficiale din Liga Nationala, prezenta pe banca a unui antrenor cu contract
este obligatorie. In cazul in care acesta este inscris in Raportul de joc in timpul desfasurarii
partidei, se va consemna acest fapt de catre observator.
Se excepteaza in urmatoarele situatii:
- in cazul suspendarii la data disputarii jocului
- in cazul unei imbolnaviri grave, care necesita ingrijire medicala (dovedita cu certificat medical)
Clubul care, din motive contractuale (mentionate expres in contract), renunta la
angajamentul cu antrenorul, in termen de 30 de zile este obligat sa angajeze un nou tehnician,
conform reglemantarilor.
Echipele care nu vor respecta aceasta cerinta, vor fi penalizate cu 5.000 lei/joc..
2.3 Antrenorii principali vor primi licenta pentru conducerea jocurilor din Liga
Nationala (si ecusonul A) daca poseda clasificarea de antrenor maestru ( categ. I-a) sau antrenor
senior ( categ. a II-a ) si Licenta C.
2.4. Antrenorii secunzi vor primi licenta pentru conducerea jocurilor din Liga
Nationala (si ecusonul B) daca poseda carnet de antrenor cu specializarea in handbal.
2.5. Conducerea din picioare a jocului este permisa numai antrenorilor ( ecuson A
sau B), dar niciodata impreuna..
Este interzis in timpul jocului dialogul bancii tehnice cu arbitrii.
2.6. Echipa gazda este oligata sa organizeze o conferinta de presa la 15 minute
dupa incheierea jocului.
2.7. Sa participe, prin antrenorii principali, reprezentant de echipa sau sportivi, la
conferinta de presa ce se va organiza la 15 minute de la incheierea jocului intr-un spatiu anexa
special amenajat, prin grija echipei gazda, in caz contrar, clubul va fi sanctionat conform
Regulamentului Disciplinar al F.R.Handbal.
2.8. Sa respecte protocolul de intrare, prezentare si iesire a echipelor, astfel :

-

arbitrii principali aduna ambele echipe in dreptul mesei oficiale si se patrunde spre mijlocul
terenului, jucatorii aliniindu-se de o parte si de alta a lor ;
cu aprox. 5 minute inaintea inceperii jocului, se va face prezentarea componentilor
echipelor si a oficialilor ;
la centrul terenului de joc, printr-un fluier al arbitrului inscris primul in Raportul de joc, se
saluta publicul spectator pe ambele parti laterale ale terenului de joc ;
la finalul jocului, jucatorii celor doua echipe au obligatia sa se alinieze la centrul terenului si
sa salute publicul si echipa adversa.
Nerespectarea protocolului de intrare, prezentare si iesire a echipelor, atrage dupa
sine inaintarea cazului catre Comisia de Disciplina.
Este interzisa intonarea Inmului Romaniei la jocurile din cadrul campionatelor
nationale, aceasta facandu-se numai la jocurile internationale ale echipelor nationale ale
Romaniei.

2.9 Arbitrii principali sunt obligati sa transmita Raportul de joc prin fax 021/231.82.62
sau 021/230.12.34 la F.R.H., precum si rezultatul prin SMS la nr. 0725 574001, imediat dupa
incheierea jocului, originalele fiind transmise prin posta.
2.10. Pentru semnalarea unor nereguli referitoare la desfasurarea jocului ( sala de
joc, spectatori, arbitraj ), antrenorii principali vor trimite un Raport suplimentar la aceleasi nr. de
fax.
2.11. Oficialii ambelor echipe au obligatia ca in cel mult 24 ore dupa terminarea
jocului sa transmita Raportul de apreciere ( conform modelului anexat) la fax. 021 230.12.34 sau
e-mail bocanmihail05@yahoo.com.
Orice referire la jocul respectiv trimisa ulterior, nu va fi luata in considerare.
2.12. Sa solicite aprobarea partenerului F.R.H. in televizarea jocurilor. pentru
transmiterea sau reluarea T.V. a jocurilor de pe teren propriu de catre posturile locale.
2.13. Drepturile de afisare a bannerelor publicitare apartin echipei gazda, mai putin
spatiul de 4 bannere rezervat F.R.H.
2.14. Sa nu faca declaratii jignitoare si tendentioase la adresa F.R.H. si membrilor
acesteia, iar pentru problemele in litigiu sa sesizeze in scris FR Handbal.
2.15. Sa respecte si sa colaboreze cu Asociatia Judeteana de Handbal din zona de
resedinta (AMH), care este singura reprezentanta oficiala a F.R.H.
2.16. Prezentul regulament a fost aprobat in Sedinta Consiliului de Administratie
din 04.06.’16 si intra in vigoare la 01.07.’16.

