REGULAMENT DE DESFĂȘURARE
DIVIZIA A FEMININ
SEZONUL COMPETIȚIONAL 2018 – 2019

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

Articolul 1. Sistemul de desfășurare al Diviziei A - feminin
1.1.Divizia A se va organiza în cadrul a 3 serii a câte 6 – 8 echipe, alcătuite pe criterii geografice:
seria A, seria B, seria C și seria D.
1.2.Jocurile se vor desfășura numai în sală, sistemul fiind Tur – Retur, Tur – Retur, Turneu
Semifinal, Turneu Final.
1.3.Jocurile din cadrul Diviziei A (Tur – retur X2) vor fi programate astfel:
 în zilele de duminică între orele 10.00 și 18.00;
 în cursul săptămânii joi între orele 16.30 și 19.00.
Cu acordul ambelor echipe şi aprobarea F.R.H., jocul se poate disputa şi la alte ore decât cele
de mai sus.
1.1.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.
1.2.Indiferent de motivul reprogramării (acord), între două jocuri oficiale ale aceleiași echipe
trebuie sa fie o pauză de minimum 2 zile pline (sâmbătă-marți, duminică-miercuri, luni-joi ...
s.a.m.d.).
Articolul 2. Programul competițional
Grupele A și D (6 echipe)
TUR 1
Septembrie
Octombrie
RETUR 1
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TUR 2
Ianuarie
Februarie
RETUR 2
Martie
Aprilie

2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

09, 16, 23
07, 14
21, 28
04, 11
20
13, 20, 27
03, 10
03, 17
07, 14, 18

Grupa C (7 echipe)
TUR 1
Septembrie
Octombrie
RETUR 1
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TUR 2
Ianuarie
Februarie
RETUR 2
Martie
Aprilie

2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

09, 16, 23
07, 14, 21
28
01, 04, 11, 18
20
10, 13, 20, 27
03, 10
03, 10, 17
07, 14, 18
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Grupa B (8 echipe)
TUR 1
Septembrie
Octombrie
RETUR 1
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
TUR 2
Ianuarie
Februarie
RETUR 2
Martie
Aprilie

2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019

09, 16, 23
07, 14, 21, 25
28
01, 04, 11, 18
20
06
10, 13, 20, 27
03, 07, 10
03, 10, 17, 31
07, 14, 18

2.1.După disputarea meciurilor desfășurate în Tur – Retur X2, se va întocmi clasamentul.
2.2.Dacă o echipă fără drept de promovare se va situa pe unul dintre primele 3 locuri, se va reface
clasamentul fără rezultatele echipelor care nu au drept de promovare (echipa a doua a unui
club de Liga Națională, echipe de juniori, C.N.E.-uri, C.N.O.P.J.-uri).
Echipele clasate pe locurile 1 și 2 în cele 4 serii se vor califica la:
TURNEU SEMIFINAL Divizia A 02-05.05.2019
Grupa 1: Loc 1 seria A, Loc 1 seria C, loc 2 seria B, loc 2 seria D
Grupa 2: Loc 1 seria B, Loc 1 seria D, loc 2 seria A, loc 2 seria C
Turneul Semifinal se desfășoară după sistemul „fiecare cu fiecare” în următoarea ordine:
Grupa 1
Grupa 2
Ziua 1: Loc 1 seria A – loc 2 seria D
Loc 1 seria B – loc 2 seria C
Loc 1 seria C – loc 2 seria B
Loc 1 seria D – loc 2 seria A
Ziua 2: Loc 1 seria A – loc 2 seria B
Loc 1 seria B – loc 2 seria A
Loc 1 seria C – loc 2 seria D
Loc 1 seria D – loc 2 seria D
Ziua 3: Loc 2 seria B – loc 2 seria D
Loc 2 seria A – loc 2 seria D
Loc 1 seria A – loc 1 seria C
Loc a seria B – loc 1 seria D
Echipele clasate pe locurile 1 și 2 în grupele Turneului Semifinal se vor califica la:

TURNEU FINAL Divizia A
09-12.05.2019
Turneul Final se desfășoară după sistemul:
Semifinala 1: Loc 1 Grupa 1 – Loc 2 Grupa 2
Semifinala 2: Loc 1 Grupa 2 – Loc 2 Grupa 1.
Loc 3 – 4: învinsa semifinala 1 – învinsa semifinala 2 Finala mică
Loc 1 – 2: învingătoare semifinala 1 – învingătoare semifinala 2 Finala mare
În caz de egalitate după 60 min, se vor executa aruncări de la 7 metri.
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2.3.Echipele clasate pe locurile 1 și 2 la turneul Final al Diviziei A vor promova în Liga
Națională.
2.4.Echipele clasate pe locurile 3 și 4 vor vor susține jocuri de baraj cu locurile 11 și 12 din Liga
Națională.
2.5.Barajul pentru promovare în Liga Națională se va desfășura în perioada 29.05-02.06.2018
sau 05.06. - 09.06.2019.
2.6.La barajul de promovare, echipele vor juca în turneu, după sistemul „fiecare cu fiecare”.
Ziua 1: Loc 11 L.N. – Loc 4 Div A; Loc 12 L.N. – Loc 3 Div A
Ziua 2: Loc 11 L.N. – Loc 3 Divizia A; Loc 12 L.N. – Loc 4 Div A
Ziua 3: Loc 3 Div A- Loc 4 Div A; Loc 11 L.N. – Loc 12 L.N.
Primele două clasate la turneul de baraj vor promova / rămâne în Liga Națională.
Ocupantele locurilor 3 și 4 ale turneului de baraj, precum și ocupantele locurilor 3 ale celor două
serii ale Turneului Semifinal (în ordinea – cea mai bine clasată) au dreptul să se înscrie în Liga
Națională, în cazul în care una sau mai multe echipe nu se înscriu.
Articolul 3. Criterii de întocmire a clasamentului.
3.1.În Divizia A- feminin, clasamentul se face prin adițiune de puncte, astfel:
a) 3 puncte - joc câștigat
b) 1 punct - joc egal
c) 0 puncte - joc pierdut
d) -1 punct –pentru nerespectarea cerințelor de vârstă
e) -3 puncte prin neprezentare sau prin decizia Comisiei de Disciplină a F.R.H., în urma
acceptării unei contestații.
3.1.1. Departajarea finală a două echipe aflate la egalitate de puncte se face după următoarele
criterii aplicate succesiv:
a) diferența de goluri în meciurile directe;
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.
3.1.2. 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, 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.
3.2.Departajarea intermediară (în timpul desfășurării campionatului) a două sau mai multe echipe
aflate la egalitate de puncte, se face după următoarele criterii aplicate succesiv:
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a) diferența de goluri în toate meciurile;
b) cel mai mare număr de goluri marcate în toate jocurile.
Articolul 4. Cerințe și condiții de înscriere și participare în sezonul competițional 2018 –
2019
4.1.În Campionatul Diviziei A vor fi autorizate să evolueze numai sportive cu contract .
Convențiile de probă se vor încheia între clubul de senioare şi sportivele junioare cu dublă
legitimare, acestea constituind anexe la contractele de bază pe care le au sportivele cu
cluburile de junioare.
Sportivele de alta cetățenie se pot transfera în Divizia A cu mențiunea că vor achita taxele
prevăzute în cazul transferurilor internaționale, afișate pe site –ul F.R.H.
Sportivele participante în Campionatul Diviziei “A” pot fi:
 senioare cu contract încheiat pe o perioada de minimum șase luni;
 jucătoare junioare proprii născute 2000, 2001 sau 2002. Pentru cele care au împlinit 16
ani, este obligatoriu încheierea unui contract până cel puțin la terminarea junioratului,
semnat de către unul dintre părinți (tutore);
 jucătoare împrumutate care au încheiate contracte de probă pentru perioada
împrumutului;
 jucătoare cu dublă legitimare care au încheiate convenții de probă.
4.2.Echipele participante în Divizia A pot înscrie în Raportul de joc 16 sportive, astfel:
A. Echipe de senioare
 obligatoriu, minimum 2 (două) sportive senioare proprii;
 facultativ, maximum 4 (patru) sportive junioare cu dublă legitimare născute 2000, 2001
sau 2002.
Pentru a putea folosi junioare cu dublă legitimare, echipele trebuie să aibă MINIM 9
(nouă) sportive proprii.
B. Echipe de junioare
Acestea pot înscrie în Raportul de Joc numai jucătoare născute 2000, 2001, 2002 și maxim 3(trei)
sportive născute 2003. Echipele înscrise cu statut de junioare nu sunt obligate să încheie contracte
cu jucătoarele.
Nerespectarea cerințelor de vârstă conduce la pierderea jocului cu 10-0 și penalizarea cu 1 punct
în clasament, excepție făcând echipa C.N.E. Rm. Vâlcea, C.N.E. Brașov și CNOPJ Baia-Mare.
Nu au dreptul de a promova în Liga Națională :
 echipele de junioare;
 a doua echipă a unui club din Liga Națională;
 C.N.E. Rm. Vâlcea, C.N.E. Brașov, C.N.O.P.J. Baia-Mare și C.N.O.P.T Iași.
Categoriile menționate fără drept de promovare au ca unic obiectiv pregătirea și evaluarea
prin joc a sportivelor.
4.3.Echipele de Diviza A cu drept de promovare au obligația folosirii cel puțin a unei jucătoare
senioară de origine română sub 21 de ani (să nu fi împlinit 21 de ani la 01.07.2018), în medie
30 minute pe meci.
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Media se calculează împărțind numărul total al minutelor jucate de sportivă la numărul de
meciuri disputate de echipa posesoare în Divizia A în sezonul 2018 -2019, iar rezultatul
trebuie să fie mai mare sau egal cu 30.
Dacă o echipă folosește mai mult de o jucător eligibilă acestei situații, media se calculează
împărțind totalul de minute jucate de aceste sportive, la numărul de meciuri disputate de
echipa posesoare în Divizia A în sezonul 2018 – 2019.
Contabilizarea minutelor se face după fiecare joc. Raportul de Joc va conține pe verso numele
sportivelor eligibile și numărul minutelor jucate, conform Raportului de Joc, cu semnătura
antrenorilor.
Nerespectarea acestei cerințe atrage sancționarea echipei în cauză conform Regulamentului
Disciplinar.
4.4.Cererile de înscriere, precum și documentul justificativ al plății a ½ (jumătate) din Cotizația
anuală vor fi trimise până la data de 20.07.2018 după această dată sportivele echipelor
neînscrise se pot transfera conform Art. 5.4. din Statutul și transferul jucătorilor de handbal.
4.5.Până la data de 03.08.2018 echipele vor completa Sistemul electronic de înscriere al F.R.H.
cu următoarele documente obligatorii:
a) Tabel nominal cuprinzând sportivele cu drept de joc, respectiv cu sportivele aflate sub
contract, împrumutate sau dublu legitimate (dacă este cazul), conform Anexei:
ANEXA
Nr.
crt.

Nume și
prenume

Data nașterii
(zi, an, lună)

C.N.P.

Nr. carnet
de
legitimare

Contract

Dublă
legitimare

Împrumutat

De
la

De
la

De
la

La

La

La

a) Protocolului de colaborare (scanat) cu un club de junioare, lista nominală (Scanată) cu
sportivele junioare care vor putea evolua cu dublă legitimare, precum și acceptul scris al
acestora;
b) Fotografie color (13/18) a echipei;
c) Fotografie tip buletin pentru toate sportivele;
d) Fotografie tip buletin pentru carnetele oficialilor;
La sediul F.R.H. se vor depune până la aceeași dată (03.08.2018) – de către reprezentatul clubului
sau prin poștă:
a) Câte 3 (trei) exemplare ale contractelor încheiate cu sportivele senioare şi ale contractelor
de activitate sportivă nou încheiate, precum şi ale anexelor referitoare la contractele în
derulare;
Contractul trebuie sa fie semnat pe fiecare pagină de ambele părți, trei exemplare, câte un
exemplar pentru club și jucător/ antrenor, iar altul pentru F.R.H.. Contractele destinate
F.R.H. vor fi introduse într-un plic, iar în anexa se vor face următoarele precizări :
 numărul contractelor predate;
 numele și prenumele sportivului/ antrenorului;
 data nașterii;
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 perioada contractului;
 statutul sportivului : împrumutat de la ... sau la ....
Plicul va fi sigilat în prezența reprezentantului clubului și desigilat pentru introducerea
unui nou contract sau anexă la contractele în derulare, precum și la solicitarea Comisiei
de soluționare a memoriilor.
În caz de litigiu între club şi sportiv (antrenor), contractul după care se va judeca este cel
de la F.R.H..
Numai sportivele cuprinse în aceste tabele vor fi recunoscute de către F.R.H. ca sportive
cu contract.
b) Câte 3 (trei) exemplare ale Protocolului de colaborare cu un club de junioare, lista
nominală cu sportivele junioare care vor putea evolua cu dublă legitimare, precum și
acceptul scris al acestora (dacă este cazul);
c) Adresa din partea clubului pentru eliberarea sau vizarea carnetelor oficialilor echipei.
4.6.Un club sportiv de handbal poate activa cu două echipe de seniori în eșaloane diferite ale
Campionatelor Naționale (LN și Div. A), echipa din eșalonul inferior neavând drept de
promovare.
4.7.Clubul organizator este obligat să transmită Raportul de Joc Comisiei Centrale de
Competiții prin fax la numărul 021.231.82.62 sau 021.230.12.34, prin grija echipei
organizatoare, în maximum 2 (două) ore de la terminarea jocului, sau pe adresa de mail
raport.de.joc@frh.ro, originalele fiind transmise de arbitrii sau observator prin poștă.
4.8.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 sau
la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro.
4.9.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. Orice referire la jocul respectiv trimisă ulterior nu va fi luată în considerare.
Raportul de apreciere se poate descărca de pe site-ul F.R.H., secțiunea „Documente utile”.
Orice referire la jocul respectiv trimisă ulterior, nu va fi luată în considerare.
4.10. Cluburile gazde sunt obligate să asigure la fiecare joc asistența medicală conform
prevederilor legale.
4.11. Principiile de Fair – Play trebuie remarcate de către membrii F.R.H., atât de delegați cât
şi de echipele participante la toate competițiile oficiale şi nu numai.
Respectarea regulilor de către toți participanții (sportive, oficiali, spectatori, reprezentanți
media), promovarea comportamentului sportiv, şi respectul față de cultură fac parte din
principiile de bază ale Fair – Play.
Articolul 5. Alte sancțiuni
5.1.Neprezentarea la joc, retragerea sau excluderea din campionat a echipelor din Divizia A se
sancționează astfel :
 la prima neprezentare: pierderea jocului cu 10-0, minus 3 puncte în clasamentul
campionatului în curs și penalizare 3.000 lei;
 la a doua neprezentare: excluderea din Divizia A, penalizare 3.000 lei și interdicția de a
se înscrie în campionat pentru sezonul următor;
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 retragerea din Divizia A: excluderea din Divizia A, penalizare 3.000 lei și interdicția de
a se înscrie în campionat pentru sezonul următor.
Pentru echipele din Divizia A, neprezentarea la jocurile din cadrul Cupei României, Super
Cupei României sau turneele de baraj, se va sancționa astfel cu 3000 lei penalizare.
5.2.Retragerea sau excluderea echipelor de senioare are ca efect încetarea valabilității
contractelor încheiate cu sportivii si antrenorii, aceștia putându-se transfera/angaja la altă
echipă fără acordul clubului.
Neprezentarea va fi consemnată după trecerea a 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.
5.3.Refuzul de a participa la joc se sancționează astfel :
 Divizia A: pierderea jocului cu 10 – 0, scăderea a trei puncte în clasament și 10.000 lei
penalizare;
5.4.Nerespectarea protocolului de intrare, prezentare și ieșire a echipelor, atrage după sine
penalizarea echipei în cauza cu 5.000 lei și înaintarea cazului Comisiei de Disciplină pentru
completarea sancțiunii.
5.5.Jucătoarele care nu au viză anuală înscrisă în Carnetul de legitimare pentru sezonul 2018 –
2019, 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.
5.6.Echipele care folosesc jucătoare fără drept de joc (netransferate, suspendate sau care nu au
plătit penalitățile dictate de către Comisia de Disciplină) sau care au pe banca de rezerve
oficiali suspendați, vor fi penalizate cu 10 – 0 și scăderea unui punct în clasament.
5.7.Echipele care folosesc jucătoare fără contract în competițiile unde acest lucru este obligatoriu,
vor fi penalizate cu 10 – 0 şi scăderea unui punct în clasament.
Articolul 6. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data
de 27.06.2018 și intră în vigoare în data de 01.07.2018.

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

