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2. Sistemul de defăşurare al competiţiei
Echipele înscrise vor fi repartizate, pe criteriul geografic, în 8 serii a cate 6-8 echipe.
Jocurile se vor disputa în sală, cu cerinţe de vârsta obligatorii şi conditii de talie şi
participare la joc - facultativ.
Competiţia se va desfăşura în sistemul: Tur - Retur , Turneu de Sala 1, Turneu de Sala 2,
Turneu Semifinal 1, Turneu Semifinal 2 şi Turneu final.
Se vor acorda : 2 puncte la victorie, 1 punct la egal , 0 puncte la infrangere.
Echipele care vor indeplini cerintele de talie vor primii bonificatii de puncte in clasament,
dupa cum va fi prezentat mai jos.
Mingile care vor fi folosite in Campionatul National de Juniori II Masculin editia 2015-2016
vor fi mingi marimea 2.

Date de desfasurare a competitiei :
TUR
Septembrie : 20, 27
Octombrie : 04, 11, 18, 25
Noiembrie : 01
RETUR
Noiembrie :
Decembrie :
Ianuarie :
Februarie :
Martie :

22, 29
06
31,
07, 11, 14
03-06 Turneu de Sala 1
17-20 Turneu de Sala 2

Mai : 06-08 Turneu Semifinal 1
27-29 Turneu Semifinal 2
Iunie : 15-19 Turneu Final

Echipele clasate pe primele patru locuri, după terminarea Turneului de Sala 2, se vor califica
la:

Turneul semifinal 1
Unde acestea vor fi repartizate în 8 (opt) grupe a cate 4 echipe, în cadrul fiecăreia jucându-se
sistem turneu (fiecare cu fiecare). Repartizarea va fi facuta prin tragere la sorti dirijata astfel incat
in cadrul aceleiasi grupe din turneul semifinal 1 sa nu se intalneasca echipe care s-au aflat in
aceeasi serie in sezonul regulat. De asemenea, prin tragerea la sorti dirijata nu se vor putea intalni
in cadrul aceleiasi grupe echipe care au incheiat sezonul regulat pe acelasi loc.
Oficialii echipelor calificate vor fi invitati sa participe la aceasta tragere la sorti.
Grupa 1:
Grupa 2:
Grupa 3:
Grupa 4:
Grupa 5:
Grupa 6:
Grupa 7:
Grupa 8:

L1, L2, L3, L4
L1,L2, L3, L4
L1, L2, L3, L4
L1, L2, L3, L4
L1, L2, L3, L4
L1, L2, L3, L4
L1, L2, L3, L4
L1, L2, L3, L4

Legenda:
L1 = loc 1 in serie in sezonul regulat
L2 = loc 2 in serie in sezonul regulat
L3 = loc 3 in serie in sezonul regulat
L4 = loc 4 in serie in sezonul regulat

Tragerea la sorţi dirijată pentru stabilirea componenţei grupelor se va desfăşura după ultima etapă
din Turneul 2 de Sala şi va fi efectuată de către reprezentanţi F.R.Handbal. Oficialii echipelor
calificate vor fi invitati sa participe la aceasta tragere la sorti.

Echipele clasate pe locurile 1 si 2 din cele 8(opt) grupe ale Turneului semifinal 1 se vor
califica la:
Turneul Semifinal 2
Unde cele16 (saisprezece) echipe vor fi împărţite în câte 4 grupe a câte 4 echipe în cadrul
fiecăreia jucându-se sistem turneu astfel:
GrupaA :
GR.I-LOC 1, GR.II- LOC 2, GR.III- LOC 1, GR.IV- LOC 2
GrupaB :
GR.I-LOC 2, GR.II- LOC 1, GR.III- LOC 2, GR.IV- LOC 1
GrupaC :
GR.V-LOC 1, GR.VI- LOC 2, GR.VII- LOC 1, GR.VIII- LOC 2
Grupa D : GR.V-LOC 2, GR.VI- LOC 1, GR.VII- LOC 2, GR.VIII- LOC 1
Echipele clasate pe locurile 1 si 2 din cele 4 grupe ale Turneului semifinal 2 se vor califica la:
Turneul Final
Unde cele opt echipe vor fi împărţite în două serii, în cadrul fiecăreia jucându-se sistem turneu,
astfel:
Grupa I -a : A1, B2, C1, D2
Grupa a II-a:A2, B1, C2, D1
PROGRAM JOCURI TURNEU FINAL

Etapa I – a
Etapa II – a
Etapa III-a

Grupa I – a

Grupa II -a

A1 – D2
B2 – C1
D2 – C1
A1 – B2
B2 – D2
C1 – A1

A2 – D1
B1 – C2
D1 – C2
A2 – B1
B1 – D1
C2 – A2

Loc 7 – 8
Loc 5 – 6

loc 4 seria I-a – loc 4 seria a II-a
loc 3 seria I-a – loc 3 seria a II-a

Semifinala 1
Semifinala 2

loc 1 seria I-a – loc 2 seria a II-a
loc 2 seria I-a – loc 1 seria a II-a

Loc 3 – 4
Loc 1 – 2

învinsa semif. 1 – invinsa semif. 2
înving. semif. 1 – inving. semif 2

Finala mica
Finala mare

2. Fair – Play
Principiile de Fair – Play trebuie remarcate de către membrii FRH ,atât de delegaţi cât şi de
echipele participante la toate competiţiile oficiale şi nu numai.
Respectarea regulilor de către toţi participanţi (jucători, oficiali, spectatori, reprezentanţi media )
, promovarea comportamentului sportiv ,şi respectul faţă de cultură fac parte din principiile de
bază ale Fair – Play.

3.Regulamentul de înregistrare a echipelor

Inscrierea în campionat a echipelor de juniori se poate face până la 14.08.2014(inclusiv)
pe baza cererii de inscriere( model F.R. Handbal), după această dată sportivii echipelor
neînscrise putându-se transfera, cf. art. XI.20 din Regulamentul de transferări.
Până la data de 28.08.2014(inclusiv) vor fi predate F.R. Handbal următoarele documente
obligatorii :
1. Tabel nominal cu sportivii aflaţi sub contract (inclusiv cei împrumutaţi) cf. Anexei 2.
Acest tabel va fi trimis obligatoriu şi pe adresa de e-mail competitiifrh@yahoo.com
(nescanat, în format electronic - Microsoft Office Excel 1997-2003).
2. 3 (trei) exemplare ale contractelor nou încheiate sau ale anexelor la contractele în
derulare;
3. Tabel nominal cu lotul de sportivi cf. Anexei 1 pentru efectuarea vizelor anuale, atât la
F.R.H. cât şi la A.J.H./A.M.H. (obligatoriu şi în format electronic – Microsoft Office Excel
1997-2003).
4. Adresa din partea clubului pentru eliberarea / vizarea carnetelor oficialilor echipei;
5. Câte o fotografie tip buletin pentru carnetele oficialilor.
Anexa 1
Nr. crt.

Numele

Prenumele

Data nasterii
(zi,luna, an)

Nr. carnet
legitimare

CNP

Anexa 2 (se găseşte în frh.ro/documente utile/ pct. 8 sau 9)
Nr
crt.

Nume

Prenume

Data
nasterii

Numar
carnet
legitimatie

Contract
de
pana
la
la

Dubla
legitimare
de la
la
clubul clubul

Imprumut
de la
la
clubul clubul

Toate rubricile tabelelor de mai sus vor fi completate, obligatoriu, în întregime.

4. Eligibilitatea sportivilor
Au drept de joc sportivii născuţi în anii 1999 –2000 şi mai tineri (n.2001 si 2002).
5.CERINTE DE VARSTA SI TALIE
Cerinte de varsta :
In Raportul de joc pot fi înscrişi 16 sportivi, dintre care:
- obligatoriu minim 8 (opt) sportivi juniori II (născuţi 1999 –2000) şi
-facultativ maximum 4 (patru) sportivi juniori III (n. 2001 si 2002).
Nerespectarea cerinţelor de vârstă se sancţionează astfel:
- omologarea rezultatului cu 0 – 10, pentru echipa în culpă, aceasta fiind şi penalizată cu
scăderea a 1 (un) punct în clasament.

Cerinte de talie:
- un portar (185 cm), care va avea inscripţionat pe tricou nr. 1, 12 sau 16, cu participare
la joc cel putin 25 de minute
- doi sportivi de câmp (187 cm), cu participare la joc cate 25 de minute fiecare

- un sportiv de talie specială (2T) este asimilat cu 2 sportivi de talie, iar timpul jucat de
aceasta se dubleaza;
- un sportiv de talie (187) de mână stângă este asimilat cu un sportiv de talie specială (2T)
Precizari : Cerintele de talie au caracter facultativ, NU obligatoriu.
Echipa care nu indeplineste cerintele de talie nu este penalizata, urmand a i se
consemna in clasament rezultatul inregistrat pe teren.
Echipa care indeplineste cerintele de talie primeste o bonificatie de 1 punct
la jocul respectiv.
Bonificatia de 1 punct pentru echipele care indeplinesc cerintele de talie se
acorda in sezonul regulat (Tur – Retur, Turneu de Sala 1, Turneu de Sala 2), la Turneul
Semifinal 1 si Turneul Semifinal 2 si in jocurile din grupe la Turneul Final. In semifinalele
Turneului Final si in jocurile de clasament( 7-8, 5-6, 3-4, 1-2) din Turneul Final nu se mai
acorda nici un fel de bonificatii in ceea ce priveste talia.
Nota : FRH îşi rezervă dreptul de a evalua potentialul motric specific al sportivului stângaci
declarat prin structuri tehnice adecvate.
Măsurarea sportivilor de talie va fi făcută în mod obligatoriu, o singură dată, in prima sau
a doua etapa din campionat, precum şi la cererea cluburilor, dacă sportivul nu a mai fost măsurat.
Remasurarea tuturor sportivilor se va face la Turneul Semifinal 1.
Răspunderea pentru corectă măsurare a sportivilor revine în exclusivitate delegatului federal,
arbitrilor delegaţi şi antrenorilor tuturor echipelor participante la turneu, care vor semna tabelele cu
sportivii măsuraţi.
Tabelele fiind semnate, în mod obligatoriu, de către delegatul federal, arbitrii delegaţi şi
antrenorii echipelor participante nu se mai admit niciun fel de contestaţii sau memorii. Refuzul
semnării tabelului va fi justificat în scris delegatului F.R.Handbal, care va lua toate masurile
regulamentare pentru rezolvarea situatiei la turneul respectiv.
La toate etapele, la sedinta tehnica reprezentantul fiecărei echipe va depune un tabel
nominal, cu toate componentii echipei, care va cuprinde următoarele date, conform modelului de
mai jos:

Nr.
crt.
1
…
16

Talie

An
naştere

Nr. carnet
legit.

Numele si prenumele
sportivilor

(T)
(TT)

Culoare echip./ Nr.
(Alb)
(Rosu)
(12)
(16)

Post
echipa

P
JC

La Turneul Semifinal 1 remăsurarea se face în prezenţa tuturor antrenorilor (profesorilor),
arbitrilor şi a delegatului federal.
Pentru ca echipa sa beneficieze de bonificatia de 1 punct, sportivii de talie trebuie sa
participle la joc astfel:
Categoria

Timpul de
joc

Cerinţe de participare la joc
Portar

sportiv de câmp

1 sp. x 185 cm
25 min

2 sp. x 187 cm
câte 25 min.

Talie specială
portar

188cm = 2T
Jun. II masculin

2 x 25
min.

Talie specială
sportiv de
câmp

190 cm = 2T
1sp x 187cm/
stângaci= 2T

Cerinţe de vârstă

min. 8 sp. 1999/2000
max. 4 sp 2001/2002

Dacă o echipă are mai mulţi sportivi de talie, doi dintre aceştia trebuie să joace minimum
câte 25 minute.
- în cazul în care portarul de talie este în imposibilitatea de a participa la joc 25 de
minute (accidentare, descalificare s.a.) timpul ramas poate fi acoperit in camp si considerat ca
timp de talie la portar, de un jucator de camp de talie.
Orice contestare a măsurătorilor se va face în prezenţa tuturor participanţilor la turneu
sau ( antrenori, arbitri şi delegat FRH )- cu ocazia efectuării măsurătorii, iar situaţia trebuie
rezolvată de către delegatul federal înaintea începerii competiţiei.
Sportivii care nu au viza anuala, sau medicala, inscrisa in Carnetul de legitimare nu au
drept de joc; folosirea sportivilor care nu au viza anuala inscrisa in Carnetul de legitimare, fara
acordul scris al F.R. Handbal, duce la pierderea jocului cu 10 – 0 si penalizarea echipei cu
scaderea a 1 (un) punct in clasament.
6. Statutul sportivilor de la CNE Sighişoara.
Sportivii selectionati la C.N.E.Sighisoara, sunt considerati ca prezenti la teren şi vor conta
ca sportivi de talie la jocurile echipelor posesoare. Nu este necesară înscrierea lor în Raportul de
joc. Un sportiv jucator de camp de la C .N.E. Sighisoara nu poate acoperi talia de portar la echipa
de club.

7. Asistenţa medicală.
ATENTIE: La turnee, echipa organizatoare a turneului, are obligatia sa nominalizeze un oficial,
care va raspunde de asigurarea asistentei medicale, pe tot parcursul turneului.
Delegatul F.R. Handbal si arbitrii delegati au obligatia ca, pe langa verificarea carnetelor
sportivilor si oficialilor, sa solicite documentul care atesta calificarea celui care asigura asistenta
medicala (Legitimatie de serviciu, sau alt document justificativ).
Lipsa asistentei medicale la un joc al echipei organizatoare a turneului, va conduce la:
- pierderea jocului de catre echipa organizatoare cu 10 – 0 si scaderea a 1 (un) punct in
clasamentul general.
Lipsa asistentei medicale la un joc la care nu participa echipa organizatoare a turneului va
conduce la:
- omologarea jocului cu 10 – 0 pentru ambele echipe;
- echipa organizatoare, a turneului, va fi penalizata cu scaderea a 2 (doua) puncte din
clasamentul general pentru fiecare joc nedisputat din aceasta cauza.
In ambele situatii cazul va fi inaintat Comisiei Centrale de Disciplina pentru completarea
sanctiunii.

8. Conditiile de alocare a drepturilor pentru organizarea Turneelor de Sala si a
Turneelor Semifinale I
Localitatile unde se vor disputa jocurile din cadrul Turneelor de Sala si aTurneelor Semifinale 1 ,
vor fi stabilite de catre F.R. Handbal – Comisia Centrala de Competitii, pe baza ofertelor
transmise de catre echipe.

La desemnarea localitatilor de desfasurare a Turneelor de Sala 1 si 2, prioritate in a organiza
vor avea echipele clasate pe locurile 1 si 2 la finalulu returului.
Daca localitatile nu vor fi ofertate, turneele se vor desfasura pe terenuri neutre, iar cheltuielile
aferente persoanelor oficiale (transport, cazare, masa, barem arbitraj), chiria sala si ambulanta,
vor fi suportate de catre toate echipele participante.
Ofertarea Turneelor de Sala si a Turneelor Semifinale I poate fi facuta numai prin A.J.H. / A.M.H.
Cerinţe minimale pentru ofertarea Turneelor de Sala si aTurneelor Semifinal 1:
Contra cost:
- spaţiu de cazare pentru echipele participante cu tarife adecvate posibilităţilor financiare
ale structurilor sportive şcolare;
- asigurarea servirii mesei pentru echipele participante în cantine sau unităţi de alimentaţie
publică care practică preţuri cu un adaos redus;
Gratuit:
-

baremul de arbitraj;
chirie sala pentru competitie;
asistenţa medicală ( ambulanţa pentru Turneele Semifinale si pentru Turneul Final) ;
transport, cazare şi masa pentru oficialii turneului (delegaţii F.R. Handbal şi arbitrii
delegati).

Ofertarea Turneului Semifinal 1 poate fi facuta numai prin A.J.H. / A.M.H.

9. Turneele Semifinale 2 si Turneul Final .
In anul competitional 2015-2016 Turneele Semifinale 2 si Turneul Final se vor desfasura pe
terenuri neutre stabilite de catre F.R. Handbal, cheltuielile aferente urmand a fi suportate
in mod egal de catre echipele participante.

10. Delegare Arbitri
Toate jocurile din Sezonul Regulat, Turneele de Sală ,Turneele Semifinale și Turneul Final vor fi
conduse de arbitrii neutri.
Membrii Comisiilor Centrale ale F.R.Handbal sunt considerați DELEGATI NEUTRI.

