REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE
A ACTIVITATII HANDBALISTICE IN
MUNICIPIUL BUCURESTI

Capitolul I.
Art.
1.1.

1.2.

Definiţii şi atribuţii

1.
A.M.H. Bucuresti
"Asociaţia" sau "A.M.H.B." înseamnă Asociaţia Municipală de Handbal
Bucureşti.
Sediul social al A.M.H.B. este:
Bucuresti, Str. Apusului, nr. 54, bl. 49, sc.2, et.1, ap.25, sector 6, tel/fax:
(004) 021.434.17.76, mobil (004)0744. 48.58.13, e-mail:
presedinte@amh.ro, pagina web: http://www.amh.ro.
Sediul functional:
Bucuresti, Str. Hristo Botev, nr. 17, sector 3, [in incinta Scolii Superioare
Comerciale (Liceul Economic) “N.KRETZULESCU”, corp B, etaj 3].
Corespondenta dintre cluburi si A.M.H. se poate face telefonic, prin fax
sau e-mail, precum si, in mod exceptional, prin cutia postala a A.M.H.,
amplasata la intrarea in Scoala Superioara Comerciala (Liceul Economic)
“N.KRETZULESCU” (langa cabina portar), cu anuntarea telefonica a
Presedintelui A.M.H. despre depunerea unui material la cutia postala.

Art.

2.
Competenta
Prezentul regulament stabileşte normele şi cadrul de pregătire,
organizare, desfăşurare, omologare şi control ale competitiilor de handbal
din Euroregiunea 8 (municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), conform art.3.2.,
pct.a din STATUTUL ASOCIAŢIEI MUNICIPALE DE HANDBAL
BUCUREŞTI.
Prezentul regulament respecta Regulamentul de Organizare si
Desfasurare a Competitiilor Nationale de Handbal (incepand cu art. 7) pe
care il completeaza cu prevederi specifice. Atunci cand dispozitiile celor
doua regulamente nu sunt armonizate, se aplica prevederile prezentului
regulament.

Art.

3.
Responsabilitati
Comisia de Competitii a Asociatiei Municipale de Handbal Bucuresti
(identificata in acest regulament ca CC/A.M.H.B.) este abilitata să
organizeze şi să controleze competitiile de handbal organizate in
Euroregiunea 8 (Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov). Comisia de
Competiţii efectueaza, in plus legitimari, transferari si clasificari in baza
prerogativelor stabilite prin STATUTUL ASOCIAŢIEI MUNICIPALE DE
HANDBAL BUCUREŞTI, precum si prin regulamentele, in cauza, ale

F.R.Handbal. Pentru activitatile sale este abilitata sa incaseze taxe si
cotizatii conform celor aprobate in Comitetul Director al A.M.H.B.
Art.

4.
Activitate
CC/A.M.H.B. organizează campionate, cupe, jocuri amicale, întâlniri
interjudeţene, jocuri cu echipe de juniori din străinătate, competiţii
omagiale la nivel de seniori (e), juniori I,II,III, copii, minihandbal,
babyhandbal, handbal pe plaja fete şi băieţi, handbal mixt, conform
art.3.2., pct.b, din STATUTUL ASOCIAŢIEI MUNICIPALE DE HANDBAL
BUCUREŞTI.

Art.

5.
Perioada competitionala
Perioada in care CC/A.M.H.B. organizeaza competitii este:
01.octombrie – 20.decembrie, respectiv 5 ianuarie.– 1 iulie , cu
respectarea vacantelor scolare si a programei scolare (teste / evaluari /
examene nationale / locale), si a altor competitii nationale. Sportivilor
participanti, cat si persoanelor oficiale, li se asigura posibilitatea de a
participa la orele de curs, in scoli, licee si facultati, competitia
desfasurandu-se, in principiu, numai sambata si duminica (exceptie, zilele
in care au loc testari cu elevii pe sector sau capitala, cand jocurile vor fi
reprogramate de A.M.H.B.), si/sau in cazuri cu totul exceptionale, in alte
zile, cu acordul celor in cauza.

Capitolul II.

Structurile sportive participante

Prin structuri sportive participante, in sensul acestui capitol, se inteleg
cluburile, asociatiile sportive, scolile generale, liceele, Centrul Universitar
Bucuresti si cluburile private, care isi au sediul in Bucuresti si judetul Ilfov.
Art.

6.
Inscriere in competitie
Structurile sportive, mentionate in introducerea acestui capitol, se pot
inscrie in competitiile organizate de catre CC/A.M.H.B., voluntar, prin
cerere scrisa, semnata si stampilata. Echipele nu sunt obligate sa se
inscrie in competitiile organizate. Nicio inscriere nu se va face “din oficiu”.
Pot participa la competitie, toate echipele care solicita acest lucru si care
recunosc si respecta Statutul si Regulamentele A.M.H.B., privind
organizarea de jocuri sportive oficiale.

Art.

7.
Structuri sportive din alte euroregiuni
Structurile sportive din alte euroregiuni pot participa in competiile
organizate de catre CC/A.M.H.B., in conditiile stabilite de catre Comitetul
Director al A.M.H.B.

Art.

8.
Raportul de joc
Structurile sportive participante pot inscrie pe raportul de joc un numar de
maxim 16 sportivi proprii, si maxim 4 oficiali.

Art.

9.
Persoanele oficiale
Persoanele oficiale, pot fi inscrise in raportul de joc, pe baza de legitimatii
tip A.M.H.B., model 2006, avand viza anuala pe anul in curs si viza
medicala cu stampila si parafa medicului, cu valabilitate pe timpul
desfasurarii competitiei.

Art. 10.
Gratuitate
Structurile sportive participante in competitiile organizate pentru juniori,
beneficiaza de gratuitate in ce priveste, chirie sala, barem arbitraj si
observator, barem asistenta medicala.
Art. 11.
Asistenta medicala proprie
Structurile sportive participante la competitii, care doresc sa prezinte la joc
asistenta medicala proprie, o pot face, fara insa a fi degrevate de
obligatiile prevazute la Capitolul 3, art. 16.6, atunci cand sunt gazde.
Art. 12.
Premiere
Echipele clasate pe primele trei locuri, la fiecare categorie competitionala,
primesc diplome si, in functie de posibilitati si unele premii simbolice.
A.M.H.B., acorda si in acest an, titlul de ,,Cel mai bun antrenor”,( cu
rezultatele cele mai bune la nivel F.R.H., cei care obtin unul din primele
trei locuri, la turneele finale nationale) si premiul ,,FAIR – PLAY”, pentru
comportarea exemplara, la nivelul activitatii F.R.H. si al A.M.H.B., a unui
oficial.
Art. 13.
Imbunatatirea activitatii
Persoanele oficiale, ale structurilor sportive participante la competitiile
organizate de catre CC/A.M.H.B, se pot adresa acesteia, cu orice
problema ce tine de buna desfasurare a competitiei, oricand, pentru
imbunatatirea activitatii A.M.H.B.
Art. 14.
Apel
Oficialii structurilor sportive pot formula contestatii sau pot depune, in
scris, memorii cu privire la acele situatii care li se par a fi neregulamentare
si se pot adresa Comisiei de Apel, in scris, atunci cand considera ca
cererea lor nu a fost solutionata corespunzator, in spiritul regulamentelor
A.N.S., F.R.H. si A.M.H.B., de catre prima instanta. Apelul se taxeaza
conform regulamentului.
Art. 15.
Regulament
Pana la inceperea campionatelor, cei interesati, pot consulta prezentul
regulament, care este gazduit pe portalul http://www.amh.ro, pe toata
perioada de desfasurare a competitiei si sta la dispozitia echipelor la
sediul functional al A.M.H.B.

Capitolul III.

OBLIGATII ECHIPELOR PARTICIPANTE

Art. 16.
Obligatii generale
Structurile sportive participante in competitie au urmatoarele obligatii:
16.1. Sa respecte in totalitate STATUTUL SI REGULAMENTELE F.R.H si
A.M.H.B.
16.2. Sa respecte hotarariile date de presedintii – directorii structurilor sportive
din care fac parte.
16.3. Sa se inscrie, in competitia (inclusiv categoria de varsta) la care doresc sa
participe (in conformitate cu cele hotarate in sedinta cu antrenorii),
prin adresa scrisa, semnata si stampilata de presedintii – directorii
structurii sportive.
16.4. Sa achite contravaloarea vizei anuale, valabila pentru participarea in
competitia municipala, in conformitate cu prevederile Regulamentului de
Organizare si Functionare a Activitatii Handbalistice editia 2010, la nivelul
F.R.H., art. 13:3, in cuantum de 2 lei/sportiv/oficial, pentru echipele de
juniori si de 5 lei/sportiv/oficial pentru echipele de seniori.
16.5. Sa achite taxa stabilita pentru participarea in competitie (daca exista una).
16.6. Sa se achite de toate obligatiile prevazute de regulamente, atunci cand
este echipa gazda. Echipa inscrisa prima in Raportul de Joc, este
considerata gazda si are obligatia asigurarii in bune conditiuni a terenului
de joc, portilor, plaselor, bancilor de rezerve, mesei oficiale, tabelei de
marcaj, vestiarelor, dusurilor cu apa calda si rece, cabina arbitrilor,
asistenta medicala a jocului (A.M.H.B. achita contravaloarea acestei
prestatii, conform tarifelor aprobate), a tuturor anexelor, bunei desfasurari
a jocului si raspunde in fata A.M.H.B., in caz de neindeplinire a acestor
cerinte.
Sa prezinte documente valabile la intocmirea Raportului de Joc. Sportivii
si oficialii vor fi inscrisi in Raportul de Joc numai daca prezinta, pe
legitimatie, viza anuala si viza medicala, sau aviz medical flotant (pe o
perioada determinata), valabile pana la terminarea competitiei.
16.7. Sa se prezinte la jocuri cu antrenorii proprii, iar in situatii deosebite, de
forta majora (dar bine motivate), cu antrenor din cadrul clubului, student
care face practica la club, sau cu titlu exceptional, cu un parinte.
16.8. Sa prezinte scorer - cronometrorului, cu cel putin 30’ inainte de ora
oficiala, de incepere a jocului, carnetelor sportivilor si oficialilor echipei
proprii, care sunt prezenti la teren.
16.9. Sportivii sunt obligati sa se prezinte la jocuri, cu cel putin 30’ inainte de
semnalul de incepere a jocurilor, avand echipament uniform, ingrijit, cu
numere de 10 cm in fata si 20 cm. pe spate, vizibile si diferit de culoare
fata de adversar (la fel si portarii).
16.10. Sa nu intarzie, in mod nejustificat, inceperea jocului. Intarzierea
nejustificata a inceperii jocurilor de catre echipe, este sanctionata cu
avertisment la prima abatere si cu sanctionarea disciplinara a antrenorului

echipei, pentru a doua abatere. In caz de repetare, echipa este eliminata
din competitie.
Art. 17.
Obligatii de fair – play la jocuri
Oficialii de echipa ai structurilor participante in competitiile organizate de
catre CC/A.M.H.B. au obligatia de a educa galeriile propriilor echipe
(formate, in principal, din apartinatori ai jucatorilor) sa-si incurajeze in mod
sportiv propria echipa, in deplin respect pentru colegii de intrecere
(jucatori si oficiali de echipa), oficialii care arbitreaza jocul respectiv
(arbitri, observator, scorer/cronometror, tabela, crainic), precum si pentru
personalul care asegura asistenta medicala la joc.
In cazul unor comportari nesportive ale galeriei unei echipe, arbitrii au
dreptul de a opri jocul si de a cere responsabilului oficial de echipa sa
solicite propriei galerii incetarea comportarii nesportive. In cazul in care
comportamentul nesportiv al galeriei se repeta arbitrii au obligatia de a
sanctiona progresiv responsabilul oficial de echipa al echipei in cauza.
In cazul unei continuari a comportamentului nesportiv arbitrii pot intrerupe
definitiv jocul si au obligatia de intocmi raport suplimentar si de a-l inainta
Comisiei de Disciplina a A.M.H.B
Art. 18.
Obligatii de disciplina
Structurile sportive sanctionate cu penalitate pecuniara, sau care au
oficiali de echipa si/sau sportivi sanctionati cu penalitate pecuniara, NU
VOR FI PROGRAMATE (daca au echipe inscrise la mai multe categorii,
sanctiunea se aplica TUTUROR CATEGORIILOR) in competitie pana la
achitarea penalitatii pecuniare.

Capitolul IV.

Campionatele Municipale

A.M.H. organizeaza Campionatele Municipale cu participarea structurilor
sportive din euroregiunea 8. Campionatele se organizeaza pe categorii de
varsta, dupa cum urmeaza:
- seniori si Juniori I (Divizia “B”)
- juniori II
- juniori III
- juniori IV
- juniori V (copii)
La fiecare categorie se organizeaza competitii pentru fete si baieti.
Art. 19.
Conditii generale de participare
19.1. Inscrierile in campionat sunt cele de la art. 19.15.
19.2. Programul jocurilor, pe etape este cel de la art. 19.16.
Programul jocurilor, pentru saptamana in curs, se intocmeste, de catre
presedintele CC/A.M.H., in intervalul luni – miercuri, si se instaleaza pe
portalul: http://www.amh.ro, cel mai tarziu, in cursul zilei de joi.

19.3. Participarea echipelor in competitie, pentru anul competitional 2015 –
2016, se face pe baza inscrierilor de echipa, pe ani de varsta, astfel:
MASCULIN
Seniori – fara limita de varsta
Juniori 1
= 1997 si mai tineri
Juniori 2
= 1999 si mai tineri
Juniori 3
= 2001 si mai tineri
Juniori 4
= 2003 si mai tineri
Copii
= 2005 si mai tineri
FEMININ
Seniori – fara limita de varsta
Juniori 1
= 1997 si mai tineri
Juniori 2
= 1999 si mai tineri
Juniori 3
= 2001 si mai tineri
Juniori 4
= 2003 si mai tineri
Copii
= 2005 si mai tineri
19.4. Timpul de joc, pe categorii de varsta este:
seniori
de pana la: 2 x 25’ cu pauza de 10’
juniori 1 de pana la: 2 x 25’ cu pauza de 10’
juniori 2 de pana la: 2 x 25’ cu pauza de 10’
juniori 3 de pana la: 2 x 25’ cu pauza de 10’
juniori 4 de pana la: 2 x 20’ cu pauza de 10’
copii
de pana la: 2 x 15’ cu pauza de 10’
(TO-E este inclus in timpul de joc)
19.5. Salile in care se desfasoara competitia sunt:
- LUCIAN GRIGORESCU
- C.S.S. 2 PANTELIMON
- RAPID C.F.R.
- Sc. Gen. 88 “Mihai Viteazu”
- POLITEHNICA
- C.S.S. 6
- SCOALA 30
- Scoala 64
- Scoala 32
- Scoala 96
- Dobroesti
- AGRONOMIE
- ALTE SALI ce vor fi identificate ca disponibile, in timpul anului.
19.6. Pentru efectuarea unor anunturi, legate de competitie, delegatii echipelor,
sunt obligati a anunta la conducerea A.M.H.B, cel putin un numar de
telefon mobil, si o adresa de e-mail functionala (si daca este posibil un
numar de fax sau o alta modalitate de comunicare). In timpul desfasurarii
competitiei delegatii echipelor participante pot fi prezenti, in fiecare zi de
luni - marti, intre orele: 10.00 – 18.00 la sediul functional al A.M.H.B., din
str. Hristo Botev, Nr. 17, Sector 3 [in incinta Scoalii Superioare Comerciale

(Liceul Economic) “N.KRETZULESCU”, corp B, etaj 3], dupa verificarea
telefonica a prezentei asigurata la sediul A.M.H.B.
19.7. A.M.H.B. si echipele participante asigura asistenta medicala (cu exceptia
unor cazuri de forta majora), la toate salile unde se desfasoara activitatea
competitionala, plata asistentei medicale efectuandu-se de catre A.M.H.B.
19.8. Nu se admit reprogramari de jocuri, decat in situatii cu totul deosebite si
pe baza de adresa de la club si stampilata, transmisa, pe mail la
presedintele CC/AMHB, cel tarziu luni a saptamanii in curs, pentru
saptamana respectiva, pana la ora: 12.00. Pentru doua neprezentari la joc
sau pentru doua jocuri pierdute cu 10 - 0, din alte motive decat
neprezentarea, echipa in cauza este eliminata din competitie.
19.9. Fiecare structura sportiva participanta la Campionatele Municipale trebuie
sa se informeze despre programul fiecarei etape de pe portalul
http://www.amh.ro. Portalul trebuie verificat pana in ziua desfasurarii
competitiei pentru a identifica eventualele modificari. Anuntarea telefonic,
a programului jocurilor, este un act neoficial, eventualele neintelegeri de
catre echipe, a programului corect cad in responsabilitatea echipei.
19.10. Nu se admite participarea la joc a nici unui sportiv, oficial ( antrenor,
medic, conducator, delegat), arbitru, fara viza medicala regulamentara,
valabila pe toata perioada de desfasurare a competitiei.
19.11. In mod exceptional, comunicari la telefon, se pot face catre echipe, numai
de catre:
- MANEA Doru – Presedintele A.M.H.B.
- CIUCAN Viorel – Secretar A.M.H.B.
- PARVU Mihai – Presedinte Comisia de Competitii
- AMARANDEI Victoria – trezorier A.M.H.B.
- BELU Horatiu – Presedinte Colegiul de Arbitri al A.M.H.B.
- VICEA Viorel – Presedinte Comisia de Disciplina a A.M.H.B.
19.12. Un sportiv nu poate juca in aceeasi zi 2 (doua) jocuri, decat in situatii
deosebite, cunoscute de organizatorii competitiei (ex. echipele din
provincie), exceptie facand competitiile de copii si juniori IV
19.13. Transferarea sportivilor, de la o structura sportiva la alta, se face numai
prin F.R.H. (pentru cei care desfasoara sau au desfasurat competitii la
acest nivel) si prin A.M.H.B., pentru cei care desfasoara activitati numai la
acest nivel, in conformitate cu regulamentul de transferari.
19.14. Eventualele abateri de la normele de disciplina, sau etica sportiva, in
relatiile cu adversarii, coechipierii, spectatorii, arbitrii, cu membrii
conducerii F.R.H. sau A.M.H.B., inaintea, in timpul si dupa terminarea
jocurilor, atat pentru sportivii trecuti pe raportul de joc, precum si a
persoanelor oficiale si sportivilor ce se afla la locul de desfasurare a
competitiei, vor fi solutionate de catre Comisia de Disciplina, in baza
regulamentului disciplinar al A.M.H.B. (regulamentul disciplinar al F.R.
Handbal adaptat de catre A.M.H.B.)
19.15. Echipele inscrise in campionatul 2013 - 2014 sunt:

19.16. Programul jocurilor din campionatul 2013 - 2014 este:
Art. 20.

Conditii de participare pentru 2 echipe ale aceleiasi structuri
sportive
Un club sportiv poate activa cu două sau mai multe echipe (ale aceleiasi
structuri sportive sau cu dubla legitimare) în acelasi eşalon, sau in esaloane
diferite ale Campionatelor Municipale. Loturile fiecărei echipe vor fi
comunicate la CC/A.M.H.B. Clubul are obligaţia de a nominaliza, loturile celor
doua echipe care activeaza in acelasi esalon, sau minimum 12 sportivi care
compun echipa înscrisă în eşalonul valoric superior şi care nu au dreptul in
sezonul respectiv sa participe la jocurile echipei din esalonul inferior.
Folosirea unui jucator listat in esalonul superior (si/sau care a fost inscris in
Raportul de Joc, la cel putin un joc in esalonul superior) la cel inferior, va fi
asimilata cu participarea unui jucator fara drept de joc si penalizata cu 10-0 si
scaderea unui punct in clasamant. Jucatorii vor fi sanctionati conform
Regulamentului Disciplinar al A.M.H.B.

Capitolul V.

Competitii de Handbal Mixt

Art. 21.
Regulamentul de desfasurare a competitiilor de handbal mixt.
Handbalul mixt este o competitie organizata pentru amatori. Si se
desfasoara dupa regulamentul prevazut la acest capitol.

Regulament Handbal Mixt
Jocul se desfașoară după regulamentele in vigoare ale F.R.Handbal, ținând cont
de următoarele modificări / adăugări:
1. Drept de organizare. Au dreptul sa organizeze un turneu de handbal mixt
toti organizatorii care au organizat un astfel de turneu, in anul
competitional trecut. Toti organizatorii care doresc sa fie recunoscuti ca
noi organizatori de turnee de handbal mixt trebuie sa anunte toti
organizatorii deja existenti si impreuna cu acestia sa identifice datele
libere din calendarele competitionale. Toti noii organizatori trebuie sa
respecte prezentul regulament.
2. Drept de participare la turneu au doar jucătorii care nu mai au contract,
cu o echipă de Liga Natională, Divizia A sau Juniori I, de cel putin 183 de
zile. În cazul în care se vor folosi jucători care au contract cu o echipă de
Liga Natională, Divizia A sau juniori I, ori si-au incheiat acest contract de
mai putin de 183 de zile, echipa care îi folosește va pierde jocul cu 10 – 0,
iar jucatorii cu contract vor fi sanctionati conform regulamentului
disciplinar. Termenul se socoteste din ziua expirarii contractului pana in

ziua jocului. Toti participantii trebuie sa aibe o viza medicala, care sa ii
considere apti de efort fizic, cu o vechime de maximum 6 luni, la ora de
incepere a jocului.
3. Lotul unei echipe prezente la turneu nu este limitat numeric, dar in cazul
in care lotul echipei depaseste numarul de 16 jucatori, organizatorul
turneului trebuie anuntat, inainte de inceperea turneului. Dupa inceperea
turneului (primul joc al turneului) nu se pot face modificări in lotul echipei
sau schimburi de jucatori intre echipe, pe parcursul turneului. In Raportul
de Joc pot fi înscriși maxim 16 jucatori. Toti jucatorii din lotul unei echipe
prezenti la turneu trebuie sa dea o declaratie pe proprie raspundere dupa
modelul din anexa.
4. Componenta echipei: pe teren trebuie să fie în permanentă minim 3 fete,
în afara portarului. În cazul în care se depășeste numărul de 3 băieți pe
teren, echipa în cauză va suferi o eliminare de 1 min. acordată jucatorului
baiat, în plus.
5. Timpul de joc: 2 reprize a 20 de minute fiecare, pauză 5 minute (2 x 20 +
5); 2 time-out-uri a câte 1 min, câte unul pe repriza, pentru fiecare echipă;
eliminarile de joc vor avea durata de 1 min. În cazul eliminărilor nu poate fi
modificată ponderea băieți/fete (ex.: daca a fost eliminat un băiat, pe
perioada eliminării echipa va juca cu doar 2 băieți în teren).
6. Mingea de joc: se va juca cu minge de senioare (fete) – Minge nr. 2.
7. Orele de începere a jocurilor, comunicate în prealabil, sunt obligatorii.
8. Orice neregularitate (intarzieri la teren, lipsa fetelor, lipsa viza medicala,
trebuie remediata in termen de 5 minute de la ora oficiala a jocului. Orice
depasire a acestui termen determina inchiderea Raportului de joc si
pierderea jocului cu 10 – 0, de catre echipa in cauza.
9. Arbitri: Pot arbitra la turnee numai arbitri care figureaza in evidentele
F.R.Handbal, pentru anul in curs si care au o viza medicala valabila,
conform Regulamentului Comisiei Centrale a Arbitrilor a F.R.Handbal.
Deciziile arbitrilor sunt finale si nu pot fi puse in discutie.
Singurul care se poate adresa arbitrilor este reprezentantul oficial de
echipa si o poate face numai respectos si cand jocul este intrerupt.
Reprezentantul oficial de echipa este inscris in Raportul de joc si il
semneaza inainte de inceperea jocului.

10. Descalificarea directă pentru jucători (fac excepție portarii care ies din
poartă și comit un fault imprudent, in timpul unui contratac al echipei
adverse) atrage după sine o etapă suspendare pentru jucătorul
descalificat. Jucătorii care vor fi sancționați cu descalificare și cărora li se
va întocmi un raport scris pentru o comportare nesportiva grosolană
(inclusiv violentă) sau care vor comite orice acte de indisciplină care să
pericliteze imaginea competiției sportive (ex.: descalificat in relatia cu
arbitrul, scuipatul unui adversar, gesturi cu tentă violentă adresate oricui,
limbaj obscen, sau violenta de limbaj etc.) vor fi suspendați pana la
terminarea turneului. In cazul descalificarilor cu raport, raportul
suplimentar al arbitrilor va fi inaintat Comisiei de Disciplina a Asociatiei
Judetene / Municipale, pe raza careia se organizeaza turneul. Decizia
Comisiei locale de Disciplina va fi recunoscuta si pusa in aplicare si de
catre celelalte Asociatii Judetene / Municipale organizatoare de turnee de
handbal mixt, iar cei suspendati isi vor efectua suspendarile conform
Regulamentului Disciplinar al F. R. Handbal. Organizatorii ai caror AJH /
AMH nu au Comisii de Disciplina functionale sunt de acord ca toate
cazurile de indisciplina petrecute la turneele pe care le-au organizat sa fie
inaintate Comisiei de Disciplina a A.M.H. Bucuresti, (vor trimite copii pe
fax sau mail ale tuturor documentelor necesare – Raport de Joc, Raport
Suplimentar al arbitrilor si orice alte documente relevante) iar deciziile
date (in baza Regulamentului Disciplinar al A.M.H. Bucuresti vor fi
respectate de catre toti participantii la competitiile de handbal mixt.
11. Aruncarile de departajare: in cazul jocurilor eliminatorii, dacă după
terminarea timpului de joc, rezultatul este nedecis, se trece direct la
executarea aruncarilor de departajare de la 7m (cate 5 jucatori, minim 3
fete de fiecare echipă nominalizati si anuntati, inainte de inceperea
executarii aruncarilor, arbitrilor). Dacă egalitatea se mentine, se execută
cate o aruncare de fiecare parte până se ajunge la un câștigător.
Aruncarile se executa alternativ de catre cele doua echipe dupa sistemul
un baiat – o fata – un baiat etc. In aceasta faza a jocului pot executa
aruncari numai jucatorii care nu au executat astfel de aruncari. Daca
numarul jucatorilor de un sex dintr-o echipa este mai mare decat al
jucatorilor de celalalt sex, atunci jucatorii de sexul care este in inferioritate
au dreptul sa execute o noua aruncare, dar numai dupa ce toti jucatorii de
sexul respectiv au executat cate o aruncare.
12. Clasamentul se intocmeste astfel:
Pentru fiecare joc disputat o echipa va fi punctata astfel:
a) 2 puncte
joc câştigat;

b) 1 punct
c) 0 puncte

-

joc egal (nedecis);
joc pierdut

Departajarea finala (clasamentul final) se va face dupa urmatoarele
criterii:
a) rezultatul în puncte între echipele în cauză:
b) diferenţa de goluri în meciurile directe;
c) diferenţa de goluri (golaverajul general) în toate meciurile;
d) cel mai mare număr de goluri marcate in toate jocurile;
e) cel mai mic numar de goluri primite in toate jocurile;
f) tragere la sorti in prezenta reprezentantilor echipelor implicate
Anexa

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul___________________________________________________
____, născut la data de_______________, în localitatea ________________,
judeţul _________________ / sectorul ____, fiul lui ___________________
şi al _________________________, CNP ___________________________,
cu domiciliul în _____________________, str. _______________________,
nr.____, bl.______, sc. ___, et. ___, ap. ____, judeţul __________________
/ sectorul ___, posesorul Cărţii de identitate, seria ____, nr.__________,
eliberata la data de _________________ de către Poliţia/SPCLEP
_______________________________, compenent al echipei de handbal
mixt amatori __________________________________, cunoscând
consecinţele penale pentru falsul în declaraţii prevăzut de art. 292 din Codul
penal, declar următoarele:
Voi participa la un turneul de handbal mixt amatori şi în calitate de
participant, înţeleg să-mi asum întreaga răspundere în cazul în care voi fi
accidentat în timpul jocului și nu numai.
Totodată declar, sub incidenţa prevederilor art.292 din Codul penal,
că: am obtinut viza medicala in baza unui consult medical, sunt apt de joc
din punct de vedere fizic si psihic, nu sufar de boli cronice vasculare,
cardiace şi de orice altă natură și nu am cunoştinţă despre existenţa altor
tipuri de afecţiuni, pe perioada jocurilor din turneu, nu voi consuma băuturi
alcoolice, substanțe etnobotanice si/sau stupefiante și că mă voi manifesta
într-un mod decent și în concordanță cu prevederile regulamentului de
organizare și a celui de handbal pe toata perioada turneului.
De asemenea, înteleg faptul că accidentarea este numai
responsabilitatea mea, organizatorii fiind exonerati de orice vină. De

asemenea, exonerez organizatorii de pierderea bunurilor mele materiale prin
furt sau orice prin alta metoda.
Dau prezenta declaraţie spre a servi oriunde va fi necesară. Prezenta
declaratie este însoțită de o copie după cartea de identitate.
Localitatea şi data

Declarant/ă

Turneul ______________________________________________
Capitolul VI.

Competitii de handbal pentru studenti.

Art. 22.
Conditii de participare.
22.1. Pot participa in competitii echipe formate din studenti apartinand
Universitatilor / Academiilor / Facultatilor, sau sectiilor acestora, din Bucuresti.
22.2. Cu acceptul echipelor participante din Bucuresti, la competitii se pot inscrie,
pe cheltuiala proprie, si echipe din alte centre universitare, care respecta
statutul si regulamentele A.M.H.B.
22.3. Au drept de joc toti studentii din invatamantul la zi, la distanta, masteranzii si
doctoranzii care studiaza la universitatea / academia / facultatea / sectia
pentru care joaca, cu exceptia celor care joaca la o echipa de “Liga
Nationala”.
22.4. Inscrierea jucatorilor in Raportul de joc se face pe baza de:
a) Carte de Identitate / Pasaport
b) Legitimatie / Carnet de student (cu fotografie) vizate la zi, pentru
anul universitar in care se desfasoara competitia.
c) Viza medicala valabila la data jocului.
22.5. Pentru jocurile disputate, echipele vor achita cheltuielile de arbitaj si
asistenta medicala.

Capitolul VII.

Alte prevederi

Art. 23.
A.M.H.B organizeaza pentru diferite categorii de varsta si/sau
competitionale si alte competitii aniversare, omagiale sau comemorative (cupe,
trofee etc.
Art. 24.
Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Comitetului director
al A.M.H.B., din data de 21.09.2015.

