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PREAMBUL
1. Prezentul regulament stabilește normele generale pentru pregătirea, organizarea,
desfășurarea, omologarea și controlul competițiilor naționale de handbal din România.
2. Elaborarea lui s-a făcut cu respectarea prevederilor din Statutul Federației Române de
Handbal precum și dispozițiilor din Statutul și Regulamentele I.H.F. și E.H.F., în vigoare
la prezenta dată.
3. Dispozițiile acestui regulament sunt obligatorii pentru toate cluburile afiliate la Federația
Română de Handbal, A.J.H. și A.M.H., respectiv, cluburile membre, jucători, antrenori
și orice componenți ai colectivelor tehnice.
4. Acolo unde nu există Asociații Județene de Handbal, sarcinile revenite acestora prin
prezentul regulament vor fi preluate de către Asociația Județeană de Handbal căreia i s-a
arondat județul respectiv.
5. Orice situație neprevăzută în prezentul regulament, precum și în regulamentele de
desfășurare ale fiecărei categorii competiționale, va fi soluționată de către Comitetul
Director şi validată de Consiliul de Administrație al F.R.H..

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
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Articolul 1. Comisia Centrală de Competiții
1.1.Întreaga competență pentru organizarea competițiilor naționale de handbal revine Comisiei
Centrale de Competiții, Legitimări, Transferări şi Clasificări (numită în continuare Comisia
Centrală de Competiții).
1.2.Președintele Comisiei Centrale de Competiții este propus de către Secretarul general
Președintelui F.R.H., validat de Comitetul Director și aprobat de Consiliul de Administrație.
Președintele Comisiei Centrale de Competiții propune membrii comisiei, componența
acesteia în integralitatea sa urmând a fi aprobată de Consiliul de Administrație.
1.3.Comisia Centrală de Competiții are următoarea structură:
- Președinte;
- Vicepreședinte;
- Secretar
- Membri.
1.4.Activitatea Comisiei Centrale de Competiții este coordonată de către Secretarul General.
1.5.Comisia Centrală de Competiții își desfășoară activitatea săptămânal în fiecare zi de luni între
orele 16.00 – 21.00 sau ori de cate ori este nevoie, la sediul F.R.H., şi soluționează problemele
curente ale acestei comisii.
1.6.Ședințele Comisiei Centrale de Competiții sunt statutare în prezența a jumătate plus unu
dintre membrii săi. Hotărârile devin valabile și operaționale prin votarea lor cu majoritatea
simplă a voturilor celor prezenți.
Articolul 2. Atribuțiile Comisiei Centrale de Competiții
2.1.Comisia Centrală de Competiții are următoarele atribuții:
- elaborează proiectul regulamentului de organizare și desfășurare a competițiilor naționale
de handbal și urmărește respectarea acestuia, după aprobarea de către Consiliul de
Administrație;
- coordonează desfășurarea competițiilor naționale, îndrumă şi controlează, prin Asociațiile
Județene de Handbal şi a Municipiului București, organizarea în bune condiții a întregului
sistem competițional la nivel național;
- întocmește programul competițional anual respectarea acestuia, în urma consultării cu
Comisia Tehnică a F.R.H.;
- omologhează rezultatele jocurilor din toate Campionatele Naționale şi întocmește
clasamentele intermediare și finale;
- ține evidența la zi a jocurilor şi participarea jucătorilor în competițiile naționale;
- propune Consiliului de Administrație spre aprobare afilierea, fuziunea, radierile, precum
şi schimbările de denumire ale structurilor sportive;
- avizează omologarea bazelor sportive, făcută de către A.J.H./A.M.H, pentru competițiile
naționale, şi ține evidența lor;
- soluționează în primă instanță contestațiile privind nerespectarea condițiilor și regulilor de
organizare, desfășurare și participare la joc în cadrul competițiilor naționale de handbal.
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Articolul 3. Atribuțiile A.J.H./ A.M.H.
În teritoriu, Comisia Centrală de Competiții colaborează cu președinții A.J.H./A.M.H..
Atribuțiile A.J.H./A.M.H. sunt următoarele:
- reprezintă interesele F.R.H. în zona respectivă;
- asigură informarea reciprocă dintre F.R.H., cluburile, arbitrii şi antrenorii din zonă;
- urmărește întocmirea şi desfășurarea programului competițional din zona respectivă;
- sprijină organizarea cantonamentelor şi jocurilor loturilor naționale ale României.
CAPITOLUL II. MEMBRI AFILIAȚI
Articolul 4. Afilierea
4.1.O structură sportivă (club, asociație județeană) poate solicita afilierea la F.R.H., prin
depunerea următoarelor documente:
- Cerere tip de afiliere, avizată de AJH/AMH; care să conțină numărul de identificare
sportivă, numărul şi data emiterii certificatului de identitate sportivă; denumirea structurii
sportive; sediul (obligatoriu - adresa completă, telefon, fax, e-mail și opțional - site);
organele de conducere şi administrare, culorile clubului, data, semnătura, ștampila;
- Copie legalizată după CIS;
- Statutul structurii sportive (forma autentificată la notar sau certificată de avocat), precum
și modificările ulterioare;
- Hotărârea judecătorească prin care i s-a acordat personalitate juridică;
- Taxa de afiliere.
4.2.Cluburile sportive afiliate care nu înscriu nici o echipă în competițiile oficiale timp de 2(doi)
ani, pierd calitatea de membru afiliat al F.R.H..
Articolul 5. Schimbarea denumirii
5.1.Echipele își pot schimba denumirea adăugând la cea din CIS, denumirea eventualilor
sponsori, dacă depun la sediul F.R. Handbal următoarele documente:
- Cerere de completare a denumirii;
- Protocol încheiat între club şi sponsorul al cărui nume este adăugat la denumire (semnat
şi ștampilat);
- Extras din procesul – verbal al ședinței adunării generale/consiliu de administrație a
membrilor fondatori în care s-a hotărât completarea denumirii clubului.
După avizarea de către F.R.H., noua denumire va fi înscrisă în carnetele de legitimare ale
sportivilor, precum şi în Fișele de evidență ale acestora, de către A.J.H. (A.M.H.).
Nu se poate adăuga denumirea unei alte structuri sportive afiliate la F.R.H..
5.2.Schimbarea denumirii în totalitate sau prin eliminarea unor cuvinte din denumirea inițială din
C.I.S., se poate face numai cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.
5.3.După avizarea de către F.R.H., noua denumire va fi înscrisă în carnetele de legitimare ale
sportivilor, precum şi în Fișele de evidență ale acestora, de către A.J.H. (A.M.H.) respectivă.
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Articolul 6. Schimbarea localității de reședință
Cluburile sportive pot solicita aprobarea F.R.H. pentru schimbarea localității de reședință
(localitatea unde vor disputa jocurile în calitate de gazdă), pe baza procesului verbal întocmit de
organul de conducere al clubului.
Programarea jocurilor în noua localitate se va face la cel puțin 2 săptămâni după aprobarea
F.R.H..
Articolul 7. Preluarea unei echipe și fuziunea
7.1.Preluarea unei echipe.
7.1.1. În situația în care un club sportiv nu mai poate susține financiar activitatea unei echipe
de handbal care face parte din structura sa, acesta poate decide cedarea echipei către
alt club sportiv, afiliat la F.R.H., din aceeași localitate sau județ.
În acest sens, cele două cluburi vor solicita în scris aprobarea prealabilă a predării,
respectiv preluării echipei. Propunerea de aprobare a acestei operațiuni va fi făcută de
către Departamentul Tehnic, iar aprobarea întocmirii Dosarului de predare/primire va
fi dată de către Comitetul Director. Predare/primirea poate fi făcută numai în perioada
cuprinsa între începerea sezonului competițional și data programării primei etape a
Ligii Naționale respective.
7.1.2. Dosarul va cuprinde hotărârile organelor de conducere statutare ale celor două cluburi,
în care se vor menționa expres următoarele:
- angajamentul clubului care preia echipa că va prelua toți sportivii și componenții
colectivului tehnic ale căror contracte sunt înregistrate la F.R.H., dacă aceștia doresc
să continue activitatea la noul club;
- declarația clubului care predă echipa că nu are restanțe financiare fată de sportivi sau
componenții colectivului tehnic. În acest sens, clubul va anexa declarații, autentificate
la notar, ale fiecărui sportiv/membru al colectivului tehnic, din care să reiasă că nu
există restanțe financiare ale clubului fată de aceștia. În situația în care clubul care
predă echipa are restanțe financiare, certificate de hotărârea unei comisii federale, care
a condus la retragerea dreptului de a efectua transferuri, Dosarul va fi respins până la
stingerea datoriilor.
Dosarul de predare/primire va fi prezentat spre aprobare C.A. al F.R.H..
7.1.3. Transferul sportivilor de la clubul care predă la cel care preia se va face cu plata taxelor
de transfer.
7.1.4. În situația în care clubul care a predat echipa are restanțe financiare față de F.R.H.,
E.H.F. sau I.H.F., clubul care a preluat echipa nu o va putea înscrie în competiție decât
după stingerea acestora.
7.2. Fuziunea.
7.2.1. Două cluburi sportive pot fuziona în perioada dintre două campionate.
Fuziunea se va face numai prin intermediul M.T.S., cu respectarea procedurilor
prevăzute de lege.
7.2.2. La F.R.H. vor fi depuse:
- procesele verbale ale celor două Adunări Generale (Consilii de Administrație);
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- tabelul şi carnetele de legitimare ale jucătorilor păstrați la clubul sportiv rezultat prin
fuziune;
- tabelul cu jucătorii disponibili ce se vor putea transfera liber la alte cluburi sportive
fără A.T.R..
7.2.3. După aprobarea fuziunii, clubul sportiv(echipa) ce a rezultat, cu noua denumire
menționată în C.I.S. va intra în competiție în categoria şi în locul clubului sportiv
(echipa) cel mai bine clasat înaintea fuziunii.
7.2.4. Locul din campionat rămas liber, în urma fuziunii, va fi ocupat de către clubul
sportiv(echipa) cel mai bine clasat în campionatul precedent. În cazul în care fuziunea
se face pe termen determinat, în protocolul de fuziune trebuie specificat, în mod
obligatoriu, care dintre cele două cluburi sportive (echipe) rezultate prin încetarea
fuziunii va activa în ultima categorie competițională.
7.2.5. Echipa căreia i s-a retras dreptul de transfer pe o perioada determinată sau
nedeterminată, din diferite motive, fuzionează cu alta echipă, clubul rezultat prin
fuziune nu va fi înscris în competiții decât după achitarea restanțelor financiare.
Articolul 8. Dezafilierea
8.1.O structură sportivă (club sportiv sau A.J.H./A.M.H.) afiliată la F.R.H. poate fi dezafiliată
şi își pierde calitatea de membru afiliat la F.R.H. prin autodizolvare, excludere pentru
abatere disciplinară deosebit de gravă, la cerere, sau dacă nu participă în nicio competiție
oficială timp de două sezoane.
8.2.Structurile sportive dezafiliate se pot reafilia printr-o cerere adresată F.R.H. și plata Taxei
de afiliere. În caz de soluționare favorabilă, clubul sportiv va fi înscris în ultima categorie
competițională, ca orice club sportiv nou afiliat.
Articolul 9. Cotizații şi taxe
9.1.Cotizațiile anuale, precum şi și orice alte taxe sunt aprobate de către Consiliul de
Administrație., și afișate pe site-ul F.R.H.
Plata acestor cotizații anuale, la termenele fixate de către F.R.H., devine obligatorie pentru
toate cluburile sportive afiliate şi se efectuează prin transfer bancar, cec, mandat poștal, direct
în contul F.R.H..
9.2.În cuantumul cotizației anuale sunt cuprinse următoarele taxe:
- taxa pentru viza anuală a sportivilor seniori;
- taxa pentru eliberare legitimație şi viza anuală oficiali;
- taxa pentru schimbarea denumirii;
- taxa pentru eliberarea unui duplicat, inclusiv dubla legitimare
9.3.Echipele participante în campionatele de juniori sunt scutite de plata cotizației anuale. Viza
anuală pentru sportivii juniori se va acorda de către A.J.H/A.M.H pe baza tabelului vizat de
F.R.H. (Anexa), contra cost, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație. Taxa pentru
viza anuală a juniorilor este de max. 10 lei/sportiv (Hot. CA nr. 62/03.02.’17).
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CAPITOLUL III. JUCĂTORII DE HANDBAL
Articolul 10. Legitimarea
10.1.Dispoziții generale legate de legitimare se regăsesc în Regulamentul privind statutul și
transferul jucătorilor de handbal.
10.2.La competițiile oficiale, sportivii trebuie să prezinte carnetul de legitimare vizat pe anul
competițional în curs şi cu avizul medical la zi. Sportivii juniori cu vârsta peste 14 ani vor
prezenta şi actul de identitate (original sau copie certificată pentru conformitate de către
A.J.H./A.M.H. sau F.R.H.).
10.3.Dubla legitimare.
10.3.1. Cluburile sportive de seniori pot folosi juniori, legitimați la alte cluburi sportive, din
același oraș, județ sau din alte județe.
În această situație clubul de seniori înaintează la F.R.H. un Protocol de colaborare (valabil
pentru un an competițional), avizat de clubul sportiv de juniori, care să cuprindă jucătorii
respectivi. F.R.H. va elibera jucătorilor cuprinși în tabel, carnete de legitimare “DUBLA
LEGITIMARE”, cu denumirea clubului de seniori, valabile pe perioada dublei legitimări.
Pentru sportivii juniori dublu legitimați la un club de seniori, nu este obligatorie
încheierea de contracte de activitate sportivă cu cluburile de juniori de proveniență.
10.3.2. Sportivii juniori legitimați la echipe de seniori, pot evolua cu dubla legitimare la alte
echipe de juniori, daca echipa de seniori nu are echipă de juniori înscrisă în campionat la
categoria de vârstă respectivă.
În această situație clubul de juniori înaintează la F.R.H. un Protocol de colaborare (valabil
pentru un an competițional), semnat de clubul sportiv de seniori, care să cuprindă jucătorii
respectivi. F.R.H. va elibera jucătorilor cuprinși în tabel, carnete de legitimare “ DUBLA
LEGITIMARE”, cu denumirea clubului de juniori, valabile pe perioada dublei legitimări.
Carnetul “DUBLA LEGITIMARE” va purta același număr matricol cu cel de bază. La
expirarea perioadei de dublă legitimare, sportivul revine automat la clubul posesor.
10.4.Sportivii care au dublă legitimare vor evolua cu prioritate în echipa clubului posesor.
10.5.Convocarea sportivilor juniori, cu dublă legitimare, la acțiunile loturilor naționale, nu
constituie un motiv de amânare a jocurilor echipei la care sportivul are dubla legitimare.
10.6.Pentru realizarea dublei legitimări, clubul de seniori trebuie să înainteze la F.R.H. un
Protocol de colaborare (3 exemplare) avizat și de clubul de juniori, care să cuprindă jucătorii
respectivi și acordul acestora de a evolua cu dublă legitimare la echipa de seniori. Protocolul
de colaborare trebuie să mai conțină: date sportivi (nume, prenume, CNP, data și locul
nașterii, număr carnet de legitimare), perioada protocolului (de la ....., până la.......), detalii
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despre drepturile și obligațiile fiecărei părți (asigurare sportiv dublu legitimat, indemnizație,
etc).
10.7.Dubla legitimare poate fi solicitată exclusiv în perioada de transferări.
Articolul 11. Viza anuală. Viza medicală
11.1.Viza anuală pentru sportivii juniori se va acorda de către A.J.H/A.M.H pe baza tabelului
vizat de F.R.H. (Anexa), contra cost, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație.
Taxa aferentă este plătită către A.J.H./A.M.H.
11.2.Viza anuală pentru sportivii seniori se aplică pe an competițional în carnetele de legitimare
de către F.R.H., pe baza următoarelor documente:
- Carnetele de legitimare;
- Tabelul Anexă completată la toate rubricile;
- Dovada plații cotizației anuale de înscriere;
Folosirea jucătorilor care nu au înscrisă în carnetul de legitimare viza anuală sau nu au
acordul scris al F.R.H. atrage după sine pierderea jocului cu 10-0 și scăderea unui punct în
clasament.
11.3.Viza medicală se aplică pe carnetele de legitimare la fiecare 6 (șase) luni, în urma unui
control efectuat la unitățile medicale pentru sportivi sau la serviciile pentru controlul
sportivilor din policlinici.
Pentru oficiali (antrenori, delegați sau reprezentanți ai echipelor), avizul medical este valabil
12 luni, dacă medicul nu a menționat în avizul medical o perioadă mai scurtă.
Viza va cuprinde data controlului, semnătura şi parafa medicului examinator şi ștampila
unității medicale unde s-a efectuat controlul.
Pentru sportivii nou legitimați, viza medicală va fi trecută obligatoriu în carnetul de
legitimare.
11.4.Viza anuală și viza medicală sunt obligatorii pentru participarea la jocurile oficiale.
Viza medicală este obligatorie și pentru competițiile organizate de către A.J.H./A.M.H..
În cazuri deosebite (pierderea carnetului, deteriorarea acestuia, transfer), F.R.H. poate
aproba în scris ca jucătorul să evolueze o perioadă determinată pe baza actului de identitate
și a Avizului medical. Sportivii aflați în aceasta situație vor fi menționați în Raportul de Joc.
Articolul 12. Transferarea jucătorilor
Sportivii legitimați se pot transfera în condițiile prevăzute de Regulamentul privind statutul și
transferul jucătorilor de handbal al F.R.H.. Transferarea la un alt club sportiv va fi operată în
carnetul de legitimare și în fișa personală de legitimare.
Articolul 13. Echipamentul de joc
13.1.Echipele participante în Campionatele naționale sunt obligate să se prezinte la fiecare joc
cu tricouri de culori diferite, având inscripționate atât în față (de 10 cm) cât și în spate (de
20 cm) numerele de joc.
Portarii vor purta tricouri inconfundabile, în privința culorii, cu cele ale jucătorilor de câmp
şi portarilor adverși (portarii unei echipe vor avea tricouri de aceeași culoare).
La echipele de juniori vor fi inscripționate cu nr. 1, 12 sau 16.
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Desemnarea unui căpitan de echipă este facultativă. Căpitanii echipelor vor purta pe mâneca
stângă a tricoului de joc o banderola distinctă.
La toate jocurile echipa gazdă, prima înscrisă în Raportul de Joc, își alege culoarea
tricourilor.
În situația în care cele două echipe au echipament de culori apropiate, echipa înscrisă a doua
în Raportul de Joc, este obligată să-şi schimbe echipamentul de joc.
13.2.Arbitrii principali și observatorul/delegatul au obligația să verifice înainte şi în timpul
jocului respectarea prevederilor Articolului 15.1.
13.3.Echipele au dreptul de a inscripționa însemnele sponsorilor pe echipamentul de joc, excepție
făcând mâneca dreaptă a tricoului de joc, rezervată sponsorilor F.R.H..
13.4.Cu 30 minute înainte de începerea jocului, echipele au obligația să anunțe arbitrii principali
culoarea echipamentului jucătorilor şi a portarilor. Schimbarea ulterioară a acestuia va fi
considerată comportare nesportivă și va fi sancționată conform Regulamentului Disciplinar.
Articolul 14. Participarea la joc
14.1.La toate jocurile oficiale din Campionatele Naționale, echipele participante vor prezenta
carnetele de legitimare ale jucătorilor, cu viza anuală şi viza medicală valabile şi un număr
de maximum 4 (patru) legitimații tip emise de F.R.H. cu viza anuală și cea medicală valabile
pentru persoanele oficiale ale echipelor respective (director tehnic, reprezentant echipă, 1-2
antrenori, medic, maseur, ș.a.m.d.). Carnetele de legitimare şi legitimațiile oficialilor
echipei vor fi predate arbitrilor principali, verificate de către aceștia şi păstrate pe întreaga
durată a jocului la masa oficială.
Excepție fac Liga Națională- masculin și feminin, caz în care legitimarea sportivilor și staffului echipei se va face folosind Sistemul Electronic de Înregistrare al F.R.H.
14.2.La fiecare joc vor putea fi folosiți 16 jucători, înregistrați în Raportul de Joc cu nume,
prenume, anul nașterii, număr carnet de legitimare şi număr de pe tricou (cerințele de vârstă
sunt cuprinse în Regulamentul competiției respective).
14.3.Un sportiv poate participa la cel mult două jocuri oficiale în aceeași zi, dar la categorii
competiționale diferite (L.N., Div. A, Jun. I, II sau III). Participarea unui sportiv la al treilea
joc în aceeași zi va atrage după sine pierderea jocului cu 10-0 și scăderea unui punct în
clasament pentru echipă, precum și sancționarea disciplinară a antrenorului acestei echipe.
14.4.Sportivii care participă cu echipele C.N.E.-urilor și C.N.O.P.J.-urilor în Divizia A, pot
disputa un număr de maxim 40% din totalul meciurilor din sezonul regulat al echipei de
proveniență.
14.5.Accesul pe banca de rezerve este permis celor 9 jucători de rezervă, maximum 4 oficiali şi
a jucătorilor eliminați temporar.
Pătrunderea oficialilor pe terenul de joc este permisă numai cu acceptul arbitrilor.
Accesul la vestiarele echipelor şi arbitrilor este permis numai persoanelor cu atribuții
oficiale (la vestiarul arbitrilor numai observatorul/delegatul jocului).
14.6.Reguli specifice fiecărei categorii competiționale organizate de F.R.H. sunt prevăzute în
regulamentele de desfășurare ale acestora.
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CAPITOLUL IV. TERENURILE DE JOC
Articolul 15. Omologarea
15.1.Omologarea sălilor și a terenurilor pe care urmează să se desfășoare competiții naționale
oficiale, se efectuează de către o comisie alcătuită din reprezentanți ai A.J.H/A.M.H. pe raza
căreia se află amplasată baza sportivă, reprezentanți ai deținătorului legal al bazei sportive
şi reprezentanți ai clubului care a solicitat omologarea (dacă este cazul).
15.2.Procesul verbal de omologare va conține:
- data întocmirii;
- denumirea bazei sportive, adresa şi numele/denumirea deținătorului legal;
- numele membrilor comisiei de omologare;
- dimensiunile şi marcajul terenului de joc;
- spațiile de siguranță (poziția mesei oficiale, spațiile de schimb/băncile jucătorilor de
rezervă, amplasarea tribunelor față de terenul de joc, etc.);
- poziția şi calitatea instalațiilor (porți, plase, tabele de scor şi cronometraj, stații de
amplificare, încălzire, iluminat, aer condiționat, etc.);
- situația vestiarelor (sportivi, arbitri);
- schița de amplasament a terenului de joc, inclusiv a instalațiilor aferente.
15.3.Sălile ale căror terenuri de joc au dimensiuni mai mici decât cele prevăzute în Regulamentul
de joc (40/20m), vor fi omologate pentru desfășurarea competițiilor la diferite categorii de
vârstă, numai în condițiile respectării dimensiunilor spațiilor de siguranță laterale şi a celor
din spatele liniilor de poartă (1,5 m, respectiv 2m). Dacă spațiile de siguranță sunt mai mici,
organizatorii (echipa gazdă) sunt în exclusivitate răspunzători de luarea tuturor măsurilor
pentru asigurarea protecției jucătorilor prin capitonarea suprafețelor dure din spatele liniilor
laterale şi a liniilor de poartă, care ar putea pune în pericol integritatea fizică a jucătorilor).
Marcajul trebuie realizat cu vopsea de culoare distinct diferită de cea a suprafeței de joc.
Combinarea culorilor poate delimita spațiul de joc.
Porțile trebuie să fie confecționate din lemn sau metal ușor şi vor fi obligatoriu ancorate la
suprafața de joc.
Plasele porților trebuie să fie confecționate din frânghie, să fie în perfectă stare, bine fixate
şi cu ochiuri ce nu vor permite trecerea mingii de joc.
15.4.Tabela de scor trebuie amplasată într-un loc vizibil de la masa oficială și din tribune. Tabela
de scor trebuie să fie controlată de la masa oficială. Tabela de scor trebuie să indice timpul
de joc (în ambele reprize acesta trebuie să înceapă de la 0:00 și să se termine la 30:00, sau
50:00/60:00), repriza, scorul (numărul de goluri marcate de către Echipa A și de către Echipa
B) și, dacă este posibil, nuăarul jucatorilor eliminați și timpii de eliminare.
Articolul 16. Verificarea terenurilor de joc și a anexelor aferente
16.1.Verificarea îndeplinirii condițiilor de omologare se face în conformitate cu prevederile
prezentului regulament și ale regulamentului jocului de handbal.
16.2.Verificarea se face obligatoriu înaintea începerii fiecărui joc oficial, de către arbitrii
principali și observator/delegat (dacă este prezent). Comisia Centrală de Competiții sau
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A.J.H./A.M.H. responsabilă pot verifica oricând terenul de joc, din oficiu sau în termen de
10 zile de la înregistrarea unei sesizări.
Articolul 17. Impracticabilitatea terenului de joc
17.1.Impracticabilitatea sau neîndeplinirea prevederilor regulamentare se declară de către arbitrii
principali înaintea începerii jocului. Dacă jocul oficial programat nu se poate disputa sau
termina din cauze obiective (inundarea suprafeței de joc, întreruperea alimentării cu energie
electrică, ș.a.m.d.) şi nici nu poate fi reluat după maximum 1 (una) oră, echipele sunt
obligate să dispute sau să continue jocul a doua zi, cu aceiași jucători înscriși în Raportul de
Joc.
17.2.Clubul organizator va suporta cheltuielile aferente cazării și mesei oficialilor delegați pentru
cele 24 de ore suplimentare de delegare.
17.3.Dacă și atunci terenul este impracticabil, jocul va fi reprogramat de către F.R.H. la o dată
ce va fi comunicată din timp util părților interesate, pe baza unui proces verbal de constatare,
semnat de reprezentanții celor două echipe și de către arbitrii principali.
17.4.Dacă sala este ocupată cu alte activități la data programării jocului oficial de către F.R.H.,
clubul organizator este obligat să comunice cu minim 10 zile înainte, localitatea, ora și sala
unde va disputa jocul conform reprogramării.
CAPITOLUL V. JOCUL DE HANDBAL
Articolul 18. Caracterul jocurilor
18.1.Jocurile organizate de F.R.H., A.J.H./A.M.H. şi cluburi sportive afiliate la care au acces
spectatori sunt considerate jocuri publice, indiferent dacă accesul este permis gratuit sau
contra cost.
Jocurile publice oficiale sunt cele organizate de F.R.H. şi A.J.H./A.M.H., pe baza
calendarului internațional, intern şi local, având drept scop desemnarea unui câștigător şi
stabilirea ordinii valorice a participanților.
Celelalte jocuri, la care este permis accesul spectatorilor, sunt jocuri publice amicale.
18.2.La jocurile publice oficiale se aplică regulamentul de joc al I.H.F. şi E.H.F. şi prevederile
regulamentelor F.R.H.
Pentru jocurile publice amicale, unde se intenționează aplicarea altor reguli, este obligatorie
aprobarea F.R.H..
18.3.Organizarea de jocuri publice amicale cu echipe din străinătate sau participarea la jocuri și
turnee în afara țării, sunt permise numai cu acordul prealabil al F.R.H.. Cluburile care au
primit acordul sunt obligate să prezinte F.R.H., în termen de 48 ore, copii după Rapoartele
de Joc și informări tehnico-organizatorice asupra jocului (turneului).
Clubul care organizează turnee de pregătire cu echipe din țară este obligată să informeze
F.R.H.
Arbitrii şi observatorii români delegați de către I.H.F. sau E.H.F. la jocuri oficiale sau
amicale, pot participa la acestea numai cu informarea F.R.H., având obligația ca în termen
de 48 ore de la revenirea în țara să prezinte un raport scris referitor la jocul (competiția) la
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care au participat care să includă în cazul arbitrilor și calificativul primit la competiția
respectivă.
În promovarea tuturor competițiilor de handbal amicale sau oficiale în care sunt implicați
oficiali F.R.H., este obligatorie includerea siglei F.R.H. Toate materialele publicitare
aferente acestor competiții trebuie aprobate în prealabil de F.R.H.
18.4.Fiecare structură sportivă care organizează jocuri publice, amicale sau oficiale, este obligată
să asigure la meci asistența medicală conform reglementărilor în vigoare.
F.R.H. şi A.J.H./A.M.H. își declină orice responsabilitate în ceea ce privește accidentele ce
pot surveni cu ocazia antrenamentelor și jocurilor publice.
Articolul 19. Organizarea campionatelor și a jocurilor oficiale
19.1.F.R.H. organizează următoarele Competiții Naționale oficiale:
- Liga Națională seniori, masculin şi feminin;
- Cupa României seniori, masculin şi feminin;
- Supercupa României seniori, masculin si feminin;
- Campionatul National Divizia “A”, masculin şi feminin;
- Campionatul Național Juniori I, masculin şi feminin;
- Campionatul Național Juniori II, masculin şi feminin;
- Campionatul Național Juniori III, masculin şi feminin;
- Festivalul Național Juniori IV (faza finală);
- Festivalul Național de Minihandbal (faza finală);
- Festivalul Național de Baby handball.
Comisia Centrală de Competiții elaborează regulamentele de organizare și desfășurare pentru
fiecare categorie competițională cu consultarea Comisiilor Tehnice de la categoriile
respective.
19.2.La începutul fiecărui sezon competițional, respectând termenele stabilite şi comunicate de
F.R.H., fiecare club va completa Sistemul electronic de înscriere al F.R.H. și va depune la
sediul F.R.H. documentele prevăzute în regulamentele de desfășurare ale fiecărei categorii
competiționale. Nerespectarea cerințelor de înscriere online va atrage după sine sancționarea
conform Regulamentului Disciplinar.
19.3. F.R.H. va asigura, în totalitate, calendarul internațional al loturilor naționale și va sprijini
participarea echipelor românești în Cupele Europene, în conformitate cu regulamentele
I.H.F. și E.H.F.. Echipele participante în competițiile continentale sunt obligate să suporte
taxele și cheltuielile de participare aferente acestora.
Articolul 20. Programarea jocurilor oficiale
20.1.Programul jocurilor oficiale din cadrul Campionatelor Naționale este alcătuit de către
Comisia Centrală de Competiții în colaborare cu Departamentul Tehnic, conform sistemului
competițional aprobat de Consiliul de Administrație al F.R.H.. Acesta va fi transmis din
timp echipelor participante și publicat pe site-ul F.R.H..
20.2.Programarea orară a jocurilor va fi realizată de către A.J.H./A.M.H. în colaborare cu
cluburile organizatoare şi deținătorii bazelor sportive.
20.3.Jocurile din cadrul Campionatelor Naționale vor fi programate, de regulă, astfel:
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- în zilele de sâmbătă între orele 10:00 – 19:00;
- în zilele de duminică între orele 09:00 – 18:00;
- în timpul săptămânii intre orele 14:00 – 19:00.
Cu acordul ambelor echipe și aprobarea F.R.H. sau la solicitarea partenerilor TV, jocul se
poate disputa si la alte ore decât cele de mai sus.
În ultimele 2 etape, jocurile din Liga Națională şi Divizia A, nominalizate din timp de către
F.R.H., se vor desfășura în aceeași zi şi la aceeași oră.
20.4.A.J.H./A.M.H. au obligația de a trimite la F.R.H. şi cluburilor partenere din alte județe, cu
minimum 20 de zile înainte de începutul turului și returului, programul orar complet al
jocurilor organizate în cadrul Ligii Naționale şi Campionatelor Naționale de Divizia “A”,
Juniori I, II şi III.
Schimbarea datei, orei şi/sau locului de desfășurare a unui joc oficial (fără a afecta ordinea
etapelor campionatului) poate fi realizată cu acordul scris al celor două cluburi și aprobarea
F.R.H.. Adresa de solicitare va fi transmisă Comisiei Centrale de Competiții, cu cel puțin 7
(șapte) zile înainte de programarea inițială.
În situația soluționării favorabile, F.R.H. va comunica modificarea cluburilor interesate.
20.5.Pentru cluburile participante în competițiile continentale oficiale, F.R.H. poate aproba
amânarea sau devansarea jocurilor acestora din Liga Națională, la alte date decât cele fixate
inițial, în principiu cu 7 zile înainte sau după data respectivă. După aprobare, data va fi
comunicată echipelor implicate.
20.6.Prioritate în alegerea datei de reprogramare a jocurilor din campionat o are echipă
participantă în CE. În cazul în care ambele cluburi sunt participante în CE, prioritate are
echipa care evoluează în competiția mai importantă (Liga Campionilor, Cupa E.H.F., Cupa
Cupelor și Challenge Cup).
În cazul în care ambele cluburi participă în aceeași competiție europeană, prioritate are
echipa stabilită de către Departamentul de Competiții, pe baza programului competițional
al celor două echipe.
20.7.De comun acord, cluburile pot solicita, cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte, aprobarea F.R.H.
pentru devansarea sau amânarea unor jocuri cu cel mult 3 (trei) zile față de data programării
inițiale, fără a fi schimbată ordinea de disputare a etapelor.
20.8.Indiferent de motivul reprogramării (acord sau cupe europene), între două jocuri oficiale ale
aceleiași echipe trebuie sa fie o pauză de minimum 2 zile pline (sâmbătă-marți, duminicămiercuri, luni-joi ... ș.a.m.d.).
F.R.H. își rezervă dreptul de a modifica programul jocurilor din cadrul Campionatelor
Naționale în funcție de activitățile loturilor naționale.
Articolul 21.
21.1.Neprezentarea la joc.
21.1.1. În cazul neprezentării uneia sau a ambelor echipe, această situație este consemnată în
Raportul de Joc, de către arbitrii principali, după 10 minute de la ora oficială de
începere a jocului. Echipele participante au obligația de a-şi lua toate măsurile
organizatorice pentru a ajunge la joc în timp util.
Sancțiunile aplicabile în cazul neprezentării la joc sunt prevăzute în regulamentele de
desfășurare ale fiecărei categorii competiționale în parte.
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21.1.2. În cazul neprezentării unuia dintre arbitrii principali, jocul se va disputa sub
conducerea arbitrului prezent. Refuzul uneia dintre echipe de a participa la joc, în acest
caz, atrage automat sancționarea acesteia conform regulamentului respectivei categorii
competiționale.
21.1.3. În cazul neprezentării la joc a ambilor arbitri principali, de comun acord cu
reprezentanții echipelor, se va apela la arbitri, oficiali sau sportivi divizionari, aflați la
locul de desfășurare (se va încheia un proces verbal semnat de reprezentanții celor
două echipe în cauză).
În cazul în care una dintre echipe nu este de acord, se va anunța imediat telefonic
F.R.H.. Jocul va avea loc a doua zi, cu arbitri delegați de F.R.H..
21.1.4. În cazul neprezentării arbitrilor principali şi a uneia dintre echipe, se încheie un proces
verbal de declarare a neprezentării, semnat de scorer, cronometror şi delegatul echipei
prezente, ce va fi transmis la comisia organizatoare în 24 de ore.
21.2.Refuzul de a participa la joc se sancționează în funcție de fiecare categorie competițională
și este prevăzut în regulamentele de desfășurare ale acestora.
Articolul 22. Raportul de Joc
22.1.Raportul de joc tip F.R.H. se completează cu datele preliminare (arbitrii scorer, cronometror,
echipele, locul, data şi ora de desfășurare) de către A.J.H./A.M.H. în raza căreia se va
disputa jocul.
La Liga Națională, raportul de joc online se va întocmi de către scorerul online - o persoană
desemnată de A.J.H./A.M.H. în raza căreia se va disputa jocul.
22.2.La locul desfășurării jocului şi cu minimum 30 de minute înainte de ora oficială de începere
a jocului, arbitrii ajutători (scorer/cronometror) vor completa Raportul de Joc, pe baza
carnetelor de legitimare, ce vor fi prezentate arbitrilor principali, de către reprezentanții
celor două echipe.
Raportul de Joc va fi completat clar şi atent la toate rubricile, pe întreaga durată a jocului,
de către scorer/cronometror.
La toate jocurile Campionatelor Naționale, în dreptul fiecărui jucător se va specifica şi anul
nașterii.
La Liga Națională – masculin și feminin, se vor completa atât Raportul de joc normal, cât
și Raportul de joc online. Raportul de joc online va fi completat de către scorer-ul online.
Acesta va avea acces la masa oficială sau va ocupa un loc în apropierea terenului de joc.
Carnetele de legitimare se vor păstra, pe toată durata jocului, de arbitrii ajutători şi vor fi
restituite reprezentanților echipelor imediat după joc, cu excepția celor aparținând
jucătorilor contestați.
Excepție fac Liga Națională- masculin și feminin, caz în care legitimarea sportivilor și staffului echipei se va face folosind Sistemul Electronic de Înregistrare al F.R.H., echipa gazdă
fiind responsabilă cu facilitarea accesului la internet, atât reprezentanților echipelor, care
vor selecta jucătorii ce urmează a fi trecuți în Raportul de joc, cât și observatorului F.R.H.,
pentru verificarea legitimațiilor sportivilor și staff-ului tehnic și medical.
La masa oficială de arbitraj, situată în dreptul centrului terenului de joc, au acces:
observatorul jocului, cronometrorul, scorerul, crainicul, medicul sălii şi manipulatorul
tabelă, și (eventual) scorer online.
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

22.3.La încheierea jocului, arbitrii principali vor menționa în raport:
- rezultatul final (în cifre şi litere);
- jucătorii care nu au prezentat carnete de legitimare (nume, prenume, numărul şi seria
actului de identitate) sau sunt suspecți de substituire;
După aceste completări, câte o copie a Raportului de Joc, semnat de arbitrii principali,
scorer/cronometror, observator/delegat – dacă este cazul – şi reprezentanții echipelor,
se transmite reprezentanților celor 2 echipe. Raportul de Joc, împreună cu Procesul
Verbal care conține lista jucătorilor sub 21 de ani și numărul minutelor jucate de aceștia,
va fi transmis Comisiei Centrale de Competiții prin fax la numărul 021.231.82.62
sau 021.230.12.34, de către echipa organizatoare, în maximum 2 (două) ore de la
terminarea jocului, sau pe adresa de mail raport.de.joc@frh.ro.
Originalele împreună cu Raportul anexă (dacă este cazul), se transmit Comisiei
Centrale de Competiții prin poștă în termen de 24 de ore de către arbitrii principali sau
observator/delegat.
22.4.Reprezentanții oficiali ai echipelor au dreptul de solicita arbitrilor, în prezența acestora,
verificarea identității sportivilor înscriși în Raportul de Joc, cu carnetele de legitimare, şi de
a menționa eventualele neconcordanțe. Despre această situație se va face mențiune în
Raportul de joc sau raport suplimentar.
Articolul 23. Începutul, durata şi încheierea jocului
23.1.Până la ora oficială de începere a jocului:
1. Observatorul/delegatul federal şi arbitrii principali:
- controlează măsurile de ordine, terenul de joc, vestiarele şi celelalte anexe care
concură la buna desfășurare a jocului;
- verifică echipamentul echipelor, masa oficială de arbitraj, Raportul de Joc, carnetele
de legitimare, legitimațiile oficialilor, funcționarea cronometrului, calitatea porților şi
plasele aferente;
- (arbitrii principali) solicită documentul care atestă calificarea celui care asigură
asistența medicală (Legitimație de serviciu sau alt document justificativ);
2. Reprezentanții oficiali ai echipelor prezintă arbitrilor principali, carnetele de legitimare.
Excepție fac Liga Națională- masculin și feminin, caz în care legitimarea sportivilor și
staff-ului echipei se va face folosind Sistemul Electronic de Înregistrare al F.R.H.
3. Jucătorii se echipează şi execută încălzirea pe terenul de joc, care le va fi la dispoziție
minimum 20 minute.
23.2.Începerea jocului (la ora oficială înscrisă pe Raportul de Joc):
1. Arbitrii principali adună ambele echipe în dreptul centrului terenului, se execută tragerea
la sorți a terenului şi se pătrunde spre mijlocul terenului, căpitanii celor două echipe
încadrând arbitrii iar jucătorii aliniindu-se de o parte şi de alta a lor.
2. La centrul terenului de joc, printr-un fluier al unuia dintre arbitri, se salută publicul
spectator de pe ambele părți laterale ale terenului de joc.
3. După așezarea în teren a jucătorilor şi reglajul cu masa oficială, arbitrul de centru fluieră
începerea jocului.
23.3.Durata jocurilor.
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Jocurile oficiale de handbal se desfășoară pe o durată prevăzută în Regulamentul de Joc al I.H.F.,
și în regulamentele de desfășurare ale fiecărei categorii competiționale.
23.4.Încheierea jocului.
Finalul jocului se anunță prin semnalul automat al tabelei de scor cu cronometru automat sau prin
fluierul cronometrorului. Jucătorii celor două echipe au obligația să se alinieze la centrul terenului
şi să salute publicul şi echipa adversă.
Părăsirea terenului de joc se face, în mod sportiv, civilizat, sub supravegherea
observatorului/delegatului federal şi a arbitrilor principali, care ies ultimii de pe teren.
Atenția oficialilor jocului trebuie menținută până la intrarea echipelor în vestiare.
Accesul în vestiarul arbitrilor este permis numai observatorului/delegatului federal. Măsurile de
pază şi ordine revin organizatorilor.
Articolul 24. Conducerea jocului
24.1.Jocurile publice, amicale şi oficiale, vor fi conduse de arbitrii calificați, delegați de organele
federale competente, astfel:
- la jocurile de seniori și Juniori I, delegările arbitrilor principali se fac de către Comisia
Centrală de Arbitri;
- la jocurile de Juniori II și Juniori III, delegările arbitrilor principali se fac de către Comisia
Centrală de Arbitri, din rândul arbitrilor propuși de către Comisia Județeană (Municipală)
de Handbal;
- la celelalte categorii competiționale delegarea arbitrilor principali se face de către
A.J.H./A.M.H.;
- la toate nivelurile competiționale, delegarea arbitrilor ajutători se face de către
A.J.H./A.M.H..
24.2.Un joc oficial de handbal va fi condus de doi arbitri principali, completarea Raportului de
Joc fiind făcută de arbitrii ajutători (scorer și cronometror). La jocurile oficiale, în funcție
de categoria competițională, secretariatul cuprinde și o persoană responsabilă cu
completarea live-scorului/raport de joc online, un manipulator de tabelă, crainic precum și
medicul jocului. În caz de accidentare a unuia dintre cei doi arbitri principali, jocul va fi
condus de arbitrul valid. La turnee, în caz de accidentare a uneia din arbitri principali, jocul
va fi condus de cuplul desemnat ca rezervă.
24.3.Comisia Centrală de Arbitri va delega:
- arbitrii principali şi scorer/cronometror la toate jocurile internaționale amicale (interțări
sau intercluburi);
- arbitrii principali la toate jocurile oficiale din Campionatele Naționale organizate de
F.R.H..
Arbitrii vor fi desemnați (delegați), în principiu, cu minimum 14 zile înainte de data
desfășurării jocului respectiv. Aceștia vor confirma sau anunța indisponibilitatea cu minimum
10 (șapte) zile înainte de data jocului.
F.R.H. va putea delega din oficiu arbitrii scorer/cronometror la jocurile oficiale din
Campionatele Naționale sau la jocurile care hotărăsc promovarea sau retrogradarea.
Echipele participante la Campionatele Naționale nu au dreptul de a solicita sau recuza
nominal arbitrii principali, observatorii sau delegații federali.
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24.4.Reprezentanții cluburilor, oficialii echipelor și sportivii au obligația să respecte toate
dispozițiile (deciziile) arbitrilor în legătură cu începerea/desfășurarea regulamentară a
jocurilor.
În caz de neconformare, arbitrii nu vor permite începerea jocului/continuarea acestuia,
acordând un termen de 3 (trei) minute pentru executarea deciziilor respective (se va
comunica acest lucru responsabilului de echipă). După expirarea celor 3 minute, vor
semnala încheierea jocului şi vor părăsi terenul de joc.
Termenul de 3 (trei) minute se va putea acorda în cursul unui joc o singură dată pentru
fiecare echipă.
24.5.Reguli specifice privind delegarea și activitatea arbitrilor sunt stabilite prin Regulamentul
Comisiei Centrale de Arbitri.
Articolul 25. Control antidoping
Este interzisă folosirea de către sportivi de substanțe stimulatoare dopante sau stupefiante,
prevăzute în listele oficiale ale C.I.O., I.H.F., E.H.F, în întreaga activitate handbalistică.
F.R.H. își rezervă dreptul de a efectua controale inopinate pentru depistarea folosirii acestora.
Articolul 26. Obligațiile generale ale clubului organizator al jocului
26.1.Măsuri organizatorice:
- pregătirea şi amenajarea terenului de joc, a tabelei de scor, a vestiarelor si a celorlalte
anexe;
- asigurarea securității jucătorilor şi arbitrilor înainte, în timpul şi după desfășurarea
jocului;
- asigurarea asistentei medicale în conformitate cu prevederile legale, pe tot parcursul
desfășurării jocului;
- punerea la dispoziția arbitrilor a două mingii de joc regulamentare;
- cooperarea cu observatorul/delegatul federal și sau arbitrii principali pentru remedierea
neregulilor semnalate;
- amenajarea şi protejarea sectorului de presă;
- asigurarea pentru echipa vizitatoare a unui loc pentru înregistrarea video a jocului
şi a protecției operatorului;
- să permită gratuit accesul în sala pentru Antrenorii Emeriți, Maeștrii ai Sportului și
Maeștrii Emeriți ai Sportului, pe baza unei solicitări adresată cu minim 7 zile înaintea de
data de desfășurare a jocului;
- la Liga națională – masculin și feminin, dotarea mesei oficiale cu laptop/tabletă conectată
la internet, pentru legitimarea echipelor, respectiv verificarea acestora de către arbitrii
principali.
26.2.Clubul organizator are obligația înregistrării meciurilor disputate pe teren propriu. În cazul
unei contestații depuse în urma disputării unuia dintre aceste meciuri, clubul organizator are
obligația de a pune la dispoziția Comisiilor competente F.R.H. a înregistrării, aceasta putând
fi folosită ca probă în luarea unei decizii. În cazul turneelor, obligativitatea de înregistrare a
meciurilor revine echipei înscrisă prima în Raportul de joc.
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26.3.Clubul organizator are obligația achitării integrale a baremurilor de arbitraj/observator,
înainte de începerea jocului şi în baza delegațiilor prezentate de arbitrii şi ceilalți oficiali,
precum și a documentelor justificative.
26.4.La toate jocurile oficiale, reprezentanții celor două echipe au obligația de a semna înainte
de începerea jocului, Raportul de Joc.
26.5.La Liga Națională și Divizia A, reprezentanții celor două echipe au obligația de a semna
după disputarea jocului, în prezența arbitrilor ajutători lista care cuprinde jucătorii eligibili
sub 21 de ani, precum și numărul de minute jucate de aceștia. Lista va fi întocmită sub forma
unui Proces verbal care va fi transmis Comisiei Centrale de Competiții, împreună cu
Raportul de Joc, pe adresa raport.de.joc@frh.ro.
26.6.La jocurile din cadrul campionatelor naționale clubul organizator este obligat să asigure
asistența medicală conform dispozițiilor legale.
Articolul 27. Contestații
27.1.Contestațiile privind impracticabilitatea sau amenajarea defectuoasă a terenului de joc,
se pot face numai înainte de începerea jocului.
Împotriva dreptului de a participa la joc al sportivilor și oficialilor, precum și pentru
substituiri se pot face contestații oricând, înainte de începerea jocului, în pauză şi după
terminarea jocului dar nu mai târziu de 10 minute de la sfârșitul acestuia.
Contestația referitoare la substituiri va fi însoțită de fotografia jucătorului și Carnetul de
legitimare al acestuia (copie).
Contestația va fi adresată arbitrilor principali de către delegatul echipei care contestă.
Arbitrii o vor consemna, obligatoriu, în Raportul de Joc şi vor solicita reprezentantului
celeilalte echipe să semneze de luare la cunoștință. Eventualul refuz al acestuia de a semna
va fi consemnat în Raportul de Joc.
27.2.Contestațiile privind modul de desfășurare a jocului vor fi anunțate în Raportul de Joc
şi trimise în scris (prin poștă, e-mail, fax), cu detalii la Comisia Centrală de Competiții
(comisia organizatoare) în termen de 24 de ore de la încheierea jocului. În termen de 48 ore
de la terminarea jocului se va vira în contul F.R.H. contravaloarea taxei de contestație
(termenele de 24 ore, respectiv 48 ore, se refera la zile lucrătoare).
Nerespectarea termenelor de formulare și de plată a contestației conduc la anularea acesteia.
În aceste condiții, Secretarul General va sesiza Comisia Centrală de Disciplină pentru luarea
măsurilor disciplinare împotriva celor vinovați de nerespectarea regulamentelor.
27.3.Cluburile care au introdus contestații în termen sunt obligate să prezinte dovezi de susținere
a lor, în termen de 48 de ore, în scris sau în fața Comisiei de Disciplină.
Articolul 28. Criterii de întocmire a clasamentului
28.1.Prezentul articol stabilește criteriile generale de întocmire a clasamentului. Pentru fiecare
categorie competițională pot fi stabilite criterii specifice menționate în regulamentele de
desfășurare.
28.1.1. Departajarea finală a două echipe aflate la egalitate de puncte se face după următoarele
criterii aplicate succesiv:
a) diferența de goluri în meciurile directe;
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b) cel mai mare număr de goluri marcate, în meciurile directe în deplasare (tur/retur);
c) diferența de goluri în toate meciurile;
d) cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile.
28.1.2. Departajarea finală a 3 sau mai multe echipe aflate la egalitate de puncte se face după
următoarele criterii aplicate succesiv:
a) punctele obținute de echipele în cauză, în meciurile directe;
b) diferența de goluri în meciurile directe;
c) cel mai mare număr de goluri marcate, în meciurile directe;
d) diferența de goluri în toate meciurile;
e) cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile.
În cazul în care egalitatea se menține, iar departajarea este decisivă în promovare, retrogradare ,
calificare la Turneu Final, sau ocuparea unui loc în Cupele Europene, se va organiza un joc
(turneu) de baraj, pe teren neutru, în maximum 7 zile de la încheierea campionatului. Dacă acest
lucru nu este posibil, departajarea se va face prin tragere la sorți.
28.2. Departajarea intermediară (în timpul desfășurării campionatului) a două sau mai multe
echipe aflate la egalitate de puncte, se face după următoarele criterii aplicate succesiv:
a) diferența de goluri în toate meciurile;
b) cel mai mare număr de goluri marcate în toate jocurile.
28.3. Clasamentul oficial la zi va fi publicat pe site-ul F.R.H..
Articolul 29. Echipe eliminate, retrase, desființate sau excluse din competiții
Echipele aflate în situația eliminării, retragerii, desființării sau excluderii din competiție vor fi
înlăturate din clasamentul la zi, concomitent cu:
Ø Anularea tuturor rezultatelor obținute în anul competițional respectiv, daca au participat
la mai puțin de 50% + 1 din numărul de jocuri programate;
Ø Păstrarea rezultatelor obținute în anul competițional respectiv și interpretarea jocurilor
rămase ca neprezentări (omologate cu 0 – 10), dacă au participat la cel puțin 50% + 1 din
numărul de jocuri programate.
“Numărul de jocuri programate” este egal cu numărul jocurilor din tur și retur (2 X tur și
retur la Diviziei A”).
Ø Dacă această situație intervine în timpul play-off/play-out-ului, rezultatele din sezonul
regular se mențin, iar toate jocurile din play-off/play-out se omologhează cu rezultatul de
10 - 0 în favoarea fiecărei echipe adverse.
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CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE
Articolul 30.
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, va fi sancționată conform Regulamentului
Disciplinar al F.R.H..
Articolul 31.
Parierea jocurilor de handbal de către oficialii înregistrați la F.R.H. (vezi 11.3. din Regulamentul
Disciplinar), cât și pentru rudele sau afinii pana la gradul I, este strict interzisă, nerespectarea
acestei prevederi conducând la excluderea vinovaților din viața sportivă.
Articolul 32.
32.1. Echipele care au restanțe financiare față de F.R.H., E.H.F. sau I.H.F., nu vor fi înscrise în
campionat decât după stingerea acestora la termenele stabilite de către F.R.H..
32.2. Echipele aflate în situația de la 32.1. vor avea blocate toate compensațiile financiare,
indiferent de sursă (partener TV, E.H.F., I.H.F.), până la momentul stingerii tuturor restanțelor
financiare.
Articolul 33.
Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de
18.06.2019 și intră în vigoare în data de 01.07.2019.
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CERERE DE AFILIERE
a unui club sportiv/asociație județeană pe ramura de sport la F.R.H.
Cererea va conține sub sancțiunea nulității:
1.

Denumirea structurii sportive ……………………………………...............................

2.

Sediul-județul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail…………………………….....

3.

Organele de conducere si administrare…………………………………………….....

4.

Număr de identificare…………………………………………………………….......

5.

Certificat de identitate sportivă – numărul și data emiterii………………………......

6.

Culorile clubului……………………………………………………………………..

7.

Data, semnătura, stampila…………………………………………………………....

La cerere se atașează înscrisurile doveditoare conform Articolului 4.
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