REGULAMENTUL DISCIPLINAR AL
FEDERAŢIEI ROMĂNE DE HANDBAL
Cap.
Art.
1.1

I
1

Functionare
Funcţionarea acestei instanţe sportive face obiectul unui regulament şi a unor măsuri
disciplinare, stabilite şi aprobate de catre Consiliul de Administraţie al F. R. Handbal.
Comisia Centrala de Disciplina este comisie independenta, care judeca in prima instanta,
nerespectarea statutului, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a F. R. Handbal şi a
celorlalte regulamente, iar faptele comise sunt sancţionate în conformitate cu prezentul
Regulament Disciplinar.
Contestarea deciziilor date de catre Comisia Centrala de Disciplina se solutioneaza de catre
Comisia de Apel.
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Componenta
Comisia Centrala de Disciplină se compune din Preşedinte, Vicepreşedinte şi 1-5 membri.
Preşedintele Comisiei Centrale de Disciplină este numit de catre Consiliului de Administratie,
la propunerea Secretarului General, cu avizul Comitetului Director.
Vicepresedintele si Membrii Comisiei Centrale de Disciplină sunt numiţi de catre Presedintele
acesteia si aprobati de catre Consiliul de Administratie al F. R. Handbal, dupa avizare de catre
Comitetul Director.
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Exercitare
Comisia Centrala de Disciplină îşi poate exercita atribuţiunile în prezenţa a minim 3 (trei)
membri. Prezenţa Preşedintelui sau, in lipsa acestuia, a Vicepreşedintelui este obligatorie
pentru desfăşurarea şedinţei în condiţii regulamentare.
Membrii Comisiei Centrale de Disciplina, care pe parcursul unui an nu participa, in mod
repetat, la sedinte, pot fi revocati si inlocuiti de catre Presedinte, cu aplicarea prevederilor art.
2.3 al prezentului Regulament.
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Convocare
Comisia Centrala de Disciplină isi desfasoara activitatea in sedinte, saptamanal, (Marti, ora
15:00), sau se convoacă de către Secretarul General al F. R. Handbal ori de câte ori este
nevoie.
Comisia Centrala de Disciplină îşi desfăşoară activitatea la sediul F. R. Handbal. Pe durata
unor turnee cu mai multe etape zilnice (turnee de juniori, turnee finale juniori, Cupa Romaniei
etc.), F. R. Handbal poate numi o Comisie de litigii formată din 3-5 persoane, care va fi
comunicată la şedinţa tehnică a turneului respectiv.
Şedintele Comisiei Centrale de Disciplină nu sunt publice. De la caz la caz Preşedintele poate
declara şedinţa publică.

5

Sesizarea comisiei / Deschiderea actiunii
Comisia Centrala de Disciplina poate fi sesizata de catre:
a) arbitri jocului, prin raport suplimentar;
b) observatorul jocului sau delegatul F.R. Handbal la turnee, prin raport;
c) Presedintele F.R. Handbal sau Sectretarul General al F. R. Handbal, in urma unor
memorii, reclamatii sau sesizari vizand evenimente de la competitiile organizate de
catre F. R. Handbal, sau ori de cate ori considera necesar.
d) Consiliul de Administratie pentru orice caz pe care il considera necesar.
Orice sesizare a Comisiei Centrale de Disciplina (raport suplimentar, memoriu, sesizare,
reclamatie) trebuie facuta in termen de 48 de ore de la data evenimentului. Dovada
introducerii în termen se face cu număr de înregistrare la F. R. Handbal sau cu recipisa
oficiului poştal, caz in care, se recomandă anunţarea F. R. Handbal. Evenimentele deosebit
de grave, aflate in afara termenului de 48 de ore pot fi sesizate Comisiei Centrale de
Disciplina, prin Secretarul General al F.R. Handbal.
Orice memoriu sau reclamaţie trebuie să cuprindă:
- numele şi prenumele şi calitatea sportivă a autorului;

1.2

1.3

Art.
2.1.
2.2.
2.3.

Art.
3.1.

3.2.
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4.1.
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4.3.

Art.
5.1.

5.2.

Regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei Centrale de Disciplina
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obiectul sesizarii / reclamatiei / cererii cu detalierea motivelor şi a probelor pe care se
întemeiază;
- numele, prenumele şi numarul de telefon al martorilor.
Memoriile sau reclamaţiile vor trebui introduse în maximum 48 de ore de la data de
desfasurare a jocului.
Comisia Centrala de Disciplina se poate autosesiza in cazul declaratiilor in mass-media cu
caracter jignitor sau calomnios la adresa Comisiei Centrale de Disciplina sau a membrilor
acesteia, de catre persoane oficiale (cele mentionate la 11.3.)
-

5.3.

Art.
6.1.
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Decizii
După examinarea cauzei, audierea părţilor şi martorilor Comisia Centrala de Disciplină va
decide. Partile care nu se prezinta la convocare, dar trimit un punct de vedere (prin
corespondenta, fax, e-mail, telefonic), se considera audiate.
Comisia Centrala de Disciplină ia decizii cu majoritate simplă de voturi.
Nici un membru nu se poate abţine.
In caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui sau al Vicepreşedintelui, (in cazul in care
presedintele nu este prezent), este decisiv.

Art.

7

Probe
Deciziile Comisiei Centrale de Disciplină se bazează pe raportul de joc si raportul suplimentar
al arbitrilor, precum si pe oricare dintre dintre următoarele probe:
a) raportul inspectorului;
b) imagini video;
c) declaraţiile părţilor;
d) declaraţiile martorilor;
e) rapoarte medicale, expertize medico-legale care vor fi obligatoriu insotite de orice
proba disponibila de la punctele: a, b, c, d, f – dupa caz;
f) orice altă probă utilă care serveşte la aflarea adevarului.

Art.
8.1.
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Participarea la sedintele comisiei
Comisia Centrala de Disciplină poate decide audierea partilor implicate in eveniment si a
oricaror alte persoane, in interersul cauzei, pentru aflarea adevarului. Convocarea in vederea
audierii se face in timp util, prin afisare pe site. Părţile citate îşi vor putea susţine interesele în
cauză direct sau prin delegaţi ai structurilor sportive de provenienţă, care vor prezenta
împuterniciri scrise sau prin punct de vedere transmis in scris. Membrii comisiilor F. R.
Handbal si angajatii F.R. Handbal nu pot presta servicii de oficiali ai structurilor sportive.In
cazul in care nu se pot prezenta in fata Comisiei Centrale de Disciplina, cei implicati/convocati
pot trimite, in scris, un punct de vedere sau pot fi audiati telefonic.
Neprezentarea la Comisia Centrala de Disciplina la data convocarii sau netrimiterea
materialelor solicitate nu impiedica judecarea cazului.
Partile implicate intr-un caz, pentru care arbitrii au intocmit raport suplimentar (cazul
descalificarilor), sunt convocate de drept, dar prezenta acestora este facultativa, la prima
sedinta a Comisiei Centrale de Disciplina (Saptamanal – Marti ora 15:00).

Art.

9

Masuri disciplinare
Comisia Centrala de Disciplină ia măsuri disciplinare conform prevederilor Regulamentului
Disciplinar, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a F. R. Handbal, Regulamentul de
Organizare si Desfasurare a Activitatii Handbalistice şi a hotărârilor stabilite de catre Consiliul
de Administraţie.

Art.

10
Comunicarea deciziilor
Deciziile Comisiei Centrale de Disciplină sunt publice si sunt comunicate, prin afisare pe site –
ul federatiei. Decizia / deciziile nepublicate pe site-ul federatiei se considera necomunicata/e.

6.2.
6.3.
6.4.

8.2.
8.3.

Cap.

II

Norme, abateri, sancţiuni

Art. 11
Normele de disciplina
11.1. Normele de disciplină contribuie la desfăşurarea regulamentară a întregii activităţi
handbalistice şi la dezvoltarea calitativă a handbalului în România.
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11.2.

11.3.

11.4.

Normele de disciplină se aplică structurilor sportive afiliate la FRH (cluburi, asociatii sportive,
sectii de handbal etc.) oficialilor acestora, jucătorilor si arbitrilor, care săvârşesc abateri:
a) pe terenurile în aer liber, în săli sau in incinta arenelor sportive unde se desfasoara
pregatirea sportiva sau jocuri publice;
b) în sediul F. R. HANDBAL, în sediile cluburilor, asociaţiilor sportive şi secţiilor de
handbal în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
c) in orice alte locuri, atunci cand nerespectarea normelor de disciplina se face impotriva
altor oficiali;
Prin oficiali se înţeleg: reprezentanţii F. R. Handbal, observatorii, delegatii, inspectorii, arbitrii,
preşedinţii de cluburi şi secţii de handbal, antrenorii, medicii, maseurii, reprezentanţii cluburilor
şi asociaţiilor cu secţii de handbal, sponsorii, jucătorii / jucătoarele structurilor sportive afiliate
la F.R.Handbal.
Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea sau interpretarea greşită a normelor de
disciplină şi a prevederilor regulamentelor F. R. Handbal.

Art. 12
Abateri
12.1. Abaterea este fapta prin care se încalcă normele de etică sportivă, de joc şi competiţionale, de
organizare şi de disciplină fiind singurul temei legal pentru aplicarea sancţiunii.
12.2. Abaterea constă dintr-o acţiune sau inacţiune, prin care se aduc prejudicii desfăşurării
regulamentare a activităţii sportive şi pentru care se impune aplicarea unor sancţiuni.
Art. 13
Recidiva
13.1. Constituie recidivă săvârşirea unei noi abateri în termen de până la 1 (unu) an calendaristic
socotit de la data sancţiunii anterioare.
13.2. Recidiva antrenează automat o agravare a sancţiunii, prevazuta pentru abaterea savarsita;
13.3. In caz de recidivă, toate sancţiunile disciplinare prevăzute în prezentul regulament se vor
majora, până la dublarea lor.
Art. 14
Sanctiunea disciplinara
14.1. Sancţiunea disciplinară constituie un mijloc de educare şi totodată o măsură de constrângere
a cluburilor şi oficialilor care au săvârşit acte de indisciplină, pentru prevenirea comiterii unor
noi abateri şi asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţii handbalistice.
14.2. Asupra cluburilor, asociaţiilor şi secţiilor de handbal pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) penalizare pecuniara;
c) penalizare cu puncte;
d) pierderea jocului cu 10 – 0 si scaderea a minimum 1 punct;
e) disputarea jocului pe teren propriu fără public;
f) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu (in acest caz jocurile pot fi
organizate în altă localitate, situată la minimum 100 km de locul de reşedinţă, numai
cu acordul F.R. Handbal);
g) retrogradare;
h) excludere.
14.3. Asupra oficialilor (cu exceptia arbitrilor) pot fi aplicate următoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) penalizare pecuniara;
c) suspendarea pentru o perioadă de timp sau un număr de etape;
d) suspendare pana la judecarea cauzei de catre Comisia Centrala de Disciplina;
e) excludere.
14.4. Asupra arbitrilor pot fi aplicate urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) retinerea de la delegare pana la judecarea cauzei;
c) suspendare pe timp limitat sau pentru un numar de etape;
d) retrogradare;
e) scoaterea din loturile naţionale;
f) excluderea din activitate.
Art. 15
Definirea sanctiunilor disciplinare
15.1. Avertismentul este notificarea scrisă prin care se atrage atenţia cluburilor, oficialilor, jucătorilor
sau arbitrilor asupra abaterii comise.
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Penalizarea pecuniara este sancţiunea care constă în obligaţia de a plăti o sumă de bani în
contul F. R. Handbal, cuantumul şi termenul de plată fiind stabilite de catre Comisia de
Discplină sau Comisiile Judeţene asimilate, sau de catre Comisia de Apel, daca aceasta a fost
sesizata in termen legal.
Sportivii care activeaza in campionatele de juniori nu vor fi sanctionati pecuniar, pentru
abaterile savarsitei.
15.3. Penalizarea cu puncte este sancţiunea disciplinară care constă în scaderea unui număr de
puncte din totalul celor realizate de echipa în culpă. În cazul penalizării cu puncte într-un
campionat aflat în plină desfăşurare jocurile se dispută conform programării iniţiale. În urma
penalizării cu puncte a unei echipe se scad punctele imediat după hotărârea definitivă a
Comisiei de Disciplină (Comisiei de Apel) şi vor fi specificate în clasamentul general.
15.4. Pierderea jocului cu 10 – 0 si scaderea a minimum 1 punct este sancţiunea disciplinară care
se aplică unei echipe aflată în culpă.
15.5. Disputarea jocului pe teren propriu fără public este sanctiunea prin care unui club i se interzice
desfasurarea de jocuri oficiale cu public, fiind autorizati sa se afle in sala numai persoanele
oficiale nominalizate pe o lista aprobata de catre federatie, precum si arbitri care doresc sa
participe ca spectatori la joc.
15.6. Suspendare pana la judecarea cauzei de catre Comisia Centrala de Disciplina reprezinta
interzicerea activităţii competitionale oficiale efectuate de catre cel suspendat, pana la
judecarea cauzei de catre Comisia Centrala de Disciplina;
15.7. Retinerea de la delegari pana la judecarea cauzei reprezinta interzicerea activităţii
competitionale oficiale efectuate de catre arbitrul retinut de la delegari, pana la judecarea
cauzei de catre Comisia Centrala de Arbitri / Comisia Centrala de Disciplina si ratificata de
catre Comisia Centrala de Disciplina
15.8. Suspendare reprezinta interzicerea activităţii competitionale oficiale efectuate de catre cel
suspendat, pe termen de minim 1 (o) lună sau 1 (o) etapă la maximum 1 (un) an
competiţional.
15.9. Ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu este sancţiunea disciplinară, care are drept
consecinţă disputarea unuia sau mai multor jocuri oficiale într-o altă localitate neutră, situată la
minim 100 km de oraşul de reşedinţă, numai cu acordul FRH.
15.10. Retrogradarea este trecerea unui club sau secţie de handbal afiliată la F. R. Handbal, precum
şi a arbitrilor, într-o categorie inferioară;
15.11. Excluderea este eliminarea unui club afiliat, a oficialilor, a jucătorilor din competiţiile organizate
de F. R. Handbal, precum si a arbitrilor din activitate.
15.2.

Art. 16
Cumulul sanctiunilor
16.1
Sancţiunile se pot cumulata. Unele dintre articole mentioneaza obligativitatea cumularii
sanctiunilor prevazute.
16.2
Dacă se săvârşesc mai multe acte de indisciplină se aplică sancţiunea pentru fapta cea mai
gravă.
Art. 17
Principii privind aplicarea sanctiunilor
17.1. Toate sancţiunile disciplinare din Regulamentul de Disciplină se aplică, in principiu, gradat;
17.2. Comisia de Apel şi Consiliul de Administraţie au competenţă de a le mări sau micşora după
caz;
17.3. Circumstanţele atenuante sau agravante pot fi luate în considerare.
17.4. Abaterile comise înainte sau după finalul jocului sunt sancţionate cu aceleaşi norme ca acelea
comise in timpul jocului;
17.5. Sancţiunile pronunţate au efect imediat.
Art.

18
Circumstante atenuante
Circumstantele atenuante se aplica, de regula, la prima abatere.
Constituie circumstanţe atenuante următoarele împrejurări:
a) abateri savarsite sub influenţa unei ameninţări grave a integrităţi corporale sau a
demnităţi;
b) activitatea ireproşabilă până la comiterea abaterii;
c) comportare sinceră în faţa Comisiei Centrale de Disciplină la dezbaterea cauzei.
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Art. 19
Circumstanţele agravante
19.1
Constituie circumstanţe agravante următoarele împrejurări:
a) premeditare;
b) savârşirea abaterii în grup;
c) comiterea abaterii prin acte de violenţă;
d) comiterea abaterii în stare de ebrietate;
e) comiterea abaterii cu interes material;
f) comiterea abaterii in ultimul minut de joc;
g) neprezentarea nejustificata la invitatia Comisiei Centrale de Disciplina
h) netrimiterea materialelor solicitate de catre Comisia Centrala de Disciplina;
i) comiterea de abateri de catre membri comisiilor de specialitate ale F.R. Handbal sau
de catre membri Consiliului de Administratie al F.R. Handbal;
j) in ultimul an calendaristic structura sportiva sau oficialul (asa cum este definit la art.
11.3) a primit mai mult de 3 sanctiuni;
k) recidivă.
19.2
In cazul aplicării circumstanţelor agravante, sancţiunile vor fi majorate de către Comisia
Centrala de Disciplină, pana la dublarea acestora.

Cap.

III

Executarea suspendarilor

Art. 20
Suspendari
20.1
Suspendările pentru un număr limitat de etape se execută începând cu primul joc oficial de la
data pronunţării.
20.2
Suspendarea din activitatea competitionala se va efectua astfel:
a) pentru sportivii care au drept de joc numai la o echipa, etapele de suspendare se
refera la jocurile oficiale pe care le are de disputat echipa respectiva;
b) pentru sportivii care au drept de joc si la alte echipe (dubla legitimare, drept de joc la
juniori I si II, drept de joc la juniori II si III sau drept de joc la echipa I-a si echipa a II-a
ale aceleiasi club, etapele de suspendare se refera la jocurile oficiale programate
pentru echipele respective in ordine cronologica;
c) pentru persoanele care au o dubla calitate (antrenor la o echipa si jucator la alta
echipa, antrenor si/sau jucator la o echipa si arbitru, reprezentant oficial la doua
echipe etc.) etapele de suspendare se refera la jocurile desfasurate in ordine
cronologica a echipei/echipelor la care sunt legitimati. Pe perioada suspendarii
(pentru abateri ca jucatori sau antrenori) arbitrii vor fi retinuti de la delegari de catre
Comisia Centrala a Arbitrilor.
20.3
La turnee, oficialii echipelor vor fi automat suspendati o etapa daca au fost descalificati.
Jucatorii vor fi automat suspendati o etapa daca au fost descalificati pentru abateri in relatia cu
arbitrul sau reprezentantul F.R. Handbal, precum si daca au fost descalificati in ultimul minut
de joc. In ambele situatii, cazul va fi inaintat Comisiei Centrale de Disciplina
20.4
Suspendările pentru perioade determinate de timp (luni competitionale) se execută începând
cu ziua imediat următoare pronunţării în şedinţa Comisiei Centrale de Disciplină.
20.5
Pentru abateri grave comise în timpul unor jocuri amicale interne sau internaţionale, Comisia
Centrala de Disciplină poate pronunţa sancţiuni asemănătoare cu cele aplicabile la
competiţiile oficiale dacă este sesizată de oficialii prezenţi la săvârşirea abaterii.
Art. 21
Nerespectarea suspendarilor si a penalitatilor
21.1. Folosirea la jocurile oficiale a oficialilor/jucătorilor/arbitrilor legitimati ca oficiali sau sportivi la o
structura sportiva, în stare de suspendare, sau cu penalitatile neachitate pana la termenul dat
de catre Comisia Centrala de Disciplina, se va sanctionata cu:
a) Penalitate pentru structura sportiva: 1.000 – 3.000 LEI;
b) pierderea jocului cu 10 – 0 si scaderea unui punct din clasament.
21.2. Oficialul aflat in stare de suspendare sau cu penalitatea neplatita si inscris in raportul de joc
este sanctionat cu dublarea perioadei de suspendare si o penalitate de 1000 lei.
21.3. Neplata penalizării în termenul fixat, după hotărârea definitivă a Comisiei Centrale de
Disciplină, a Comisiei de Apel sau a Consiliului de Administratie, atrage după sine:
a) ridicarea dreptului de a organiza jocuri oficiale pe teren propriu pentru cluburi, pana la
plata penalitatii;
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b) ramanerea in stare de suspendare a oficialilor cluburilor si jucatorilor acestora, pana
la plata penalitatilor.

Cap.
Art.

IV

Sancţiuni aplicabile cluburilor şi asociaţiilor afiliate la F. R. Handbal

22
Transferarea jucătorilor
Legitimarea şi transferarea jucătorilor în mod fraudulos se sancţionează:
a) pierderea cu 10 – 0 a jocurilor oficiale în care au fost folosiţi astfel de jucători şi
jucătoare si scaderea unui punct in clasament;
b) penalitate între 1.500 – 3.500 LEI;
c) anularea transferurilor, jucătorii rămânând legitimaţi la cluburile sau asociaţiile de
unde provin.
Sancţiunile se cumulează în mod obligatoriu.

Art. 23
Eliberarea de acorduri de transfer multiple.
23.1. Eliberarea a două sau mai multe acorduri de transfer, pentru acelaşi jucător / jucătoare la
două sau mai multe cluburi sau asociaţii şi neanulate, cu acordul clubului beneficiar, prin
comunicare la F. R. Handbal se sancţionează:
a) penalitate între 500 – 1.000 LEI;
b) interdicţia de a efectua transferări pe plan intern şi internaţional pe o perioadă de
minim 1 (un) an.
23.2. Clubul posesor care nu va ţine cont şi de eventualele drepturi existente ale unei terţ club si nu
va trimite o copie a CTR şi acestuia, va fi sanctionat cu penalitate:
- 1.000 LEI (Liga Nationala);
600 LEI (Divizia „A”);
60 LEI (Juniori).
23.3. Clubul care efectueaza un transfer al unui jucător fără contract (atât la clubul posesor cât şi la
clubul beneficiar) in termen de 12 luni de la data in care jucatorul a devenit liber de contract, si
care in termen de 3 (trei) zile de la data semnării contractului nu anunta atât cluburile (posesor
şi beneficiar) cât şi Federaţia Română de Handbal va fi sanctionat cu penalitate de: 1.500
LEI.
23.4. Jucătorul care încheie două sau mai multe contracte, vizand aceeasi perioada (cu excepţia
cazurilor de împrumut), va fi sancţionat cumulativ cu:
a) penalitate de minimum 2.000 RON;
b) suspendarea din activitatea competiţionlă pe o perioada de pînă la 2 (doi) ani.
Perioada de suspendare se prelungeste pînă la stingerea eventualelor conflicte materiale
sau financiare dintre jucător şi clubul cu care a incheiat un alt contract.
23.5. Neemiterea CTR-ului sau nemotivarea în scris a acestei, la termenul prevăzut de regulament
(20 de zile), atrage pentru clubul posesor o penalitate de 500 LEI.
23.6. Nerespectarea de către structura sportiva a prevederilor art 11.5 din Regulamentul de
Transferări (transferul sportivilor români din străinătate la terminarea contractului) se
sancţionează cu:
a) penalizarea clubului cu 1.000 RON
b) interdicţia de a mai efectua transferări pe timp de 1 an calendaristic.
Sancţiunile se vor cumula.

Art. 24
Prezentarea la jocurile oficiale
24.1. Prezentarea echipelor la jocurile oficiale altfel decât conform cu condiţiile prevăzute de
ROAH se sancţionează:
a) penalitate între 200 – 1.000 LEI;
b) pierderea jocului cu 10 – 0 si scaderea unui punct in clasament, de către una sau
ambele echipe.
24.2. Întârzierea la jocurile oficiale din ultimele 2 etape, dar prezentarea înainte de expirarea celor
10 min. regulamentare se sancţionează:
a) penalitate între 1.000 – 1.500 LEI;
b) recidiva determina penalizarea cu pierderea jocului cu 10 – 0, scaderea unui punct in
clasament si penalitate 1.500 – 3000 LEI.
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24.3.

24.4.

24.5

Neprezentarea la joc, retragerea sau excluderea din campionat a echipelor la jocurile din
campionatele la care participa, se penalizează astfel:
a) la Liga Nationala: penalitate 5000 LEI;
b) la Divizia „A”: penalitate 3000 LEI.
Neprezentarea la jocurile din cadrul Cupei Romaniei sau turneele de baraj, se se penalizează
astfel:
a) pentru echipele din Liga Naţională: 5000 LEI;
b) pentru echipele din Divizia A 3000 LEI.
Clubul sanctionat cu penalitate, sau ai carui jucatori, reprezentanti sau persoane oficiale ( art
11.3 ) au penalitati neachitate in termen, nu va fi programat sa joace, la niciuna din categoriile
de varsta, inscrise in cadrul competitiilor AMHB, PANA LA ACHITAREA IN TOTALITATE A
SUMELOR RESTANTE.

Art. 25
Desfăşurarea jocurilor oficiale
25.1. Organizatorul - cluburile, asociaţiile sportive şi secţiile de handbal - care nu a luat măsurile
necesare pentru desfăşurarea regulamentară a jocului (ex.: iluminat necorespunzator in sala,
tabela de cronometraj nefunctionala, accesul publicului peste capacitatea sălii, vânzarea
băuturilor alcoolice în incinta sălii de joc, accesul spectatorilor sau a altor persoane neoficiale
pe suprafaţa de joc, culoare, vestiar echipe, vestiar arbitri, neasigurarea masurilor de ordine şi
securitate, scandarea de lozinci rasiste) se sancţionează cu:
a) avertisment;
b) penalitate 1.000 – 5.000 LEI;
c) organizarea unui joc sau mai multe jocuri oficiale, pe teren propriu, fără spectatori;
d) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a unui joc sau mai multe jocuri
oficiale.
e) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minim 1 (o) lună.
25.2. Neasigurarea condiţiilor de înregistrare video, de exercitare a profesiei de ziarist şi foto
reporter se sancţionează:
a) penalitate 250 – 500 LEI;
b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minim o etapă.
25.3. Neexecutarea dispoziţiilor date de catre arbitrii, reprezentantul F. R. Handbal în legătură cu
desfăşurarea regulamentară a evenimentului sportiv, inainte, în timpul sau după terminarea
acestuia, se sancţionează cu penalitate: 500 – 1.000 LEI.
25.4. Absenta reprezentantului de echipa de la sedinta tehnica, inaintea jocului sau a turneului, se
considera comportare nesportiva inainte de joc si se sanctioneaza, in baza raportului intocmit
de catre delegatul federal astfel:
a) pentru structurile sportive din Liga Naţională: penalitate 500 LEI;
b) pentru structurile sportive din ”Divizia A”: penalitate 300 LEI;
c) pentru structurile sportive de juniori:
- avertisment;
- penalitate 50 – 100 LEI.
Art.

26
Schimbarea orei, zilei, terenului sau localităţii
Schimbarea datelor regulamentare de disputare a jocurilor (ora, ziua, teren, localitate) fără
acordul F. R. Handbal se sancţionează:
a) penalitate între 500 – 1.000 LEI;
b) pierderea jocului cu 10 – 0 si scaderea unui punct in clasament.

Art.

27
Intarzierea inceperii sau intreruperea jocului
În situaţia în care jocul nu poate începe în timp regulamentar, sau este întrerupt şi nu poate
continua, din cauza uneia sau a ambelor echipe, echipa gasita vinovata se sancţionează cu:
a) penalitate între 200 – 500 LEI;
b) pierderea jocului cu 10 – 0 si scaderea unui punct in clasament.
c) penalizarea echipei în culpă cu 2 (puncte).

Art.

28
Asistenţa medicală
Nerespectarea prevederilor regulamentare privind asistenţa medicală (medic si ambulanţă cu
toate dotările la Liga naţională, la turneele de baraj si turneele finale de juniori, medic sau
asistent de specialitate, la celelalte jocuri, prezent în sală sau la teren pe toată durata jocului)
se sancţionează:
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a) penalitate 300 – 500 LEI;
b) pierderea jocului cu 10 – 0 si scaderea unui punct in.
Sancţiunile se cumulează în mod obligatoriu.
Art.
29.1.

29.2.

Art.

29

Presiuni asupra arbitrilor si/sau inspectorului / observatorului / delegatului
federal
Presiuni asupra arbitrilor si/sau delegatului/observatorului F.R. Handbal de a înscrie în
raportul de joc date neconforme cu realitatea, de a modifica cele deja consemnate sau pentru
intocmirea de rapoarte suplimentare cu date incorecte, se sancţionează cu:
a) penalitate 500 – 1.000 LEI;
b) suspendarea pe minim 3 (trei) luni a persoanelor vinovate.
Sancţiunile se cumulează obligatoriu
Determinarea arbitrilor si/sau inspectorului/observatorului/delegatului federal de a înscrie în
raportul de joc date neconforme cu realitatea, de a modifica cele deja consemnate sau
intocmirea de rapoarte suplimentare cu date incorecte, se sancţionează cu:
a) penalitate 1.000 – 1.500 LEI;
b) suspendarea pe minim 6 (şase) luni a persoanelor vinovate.
Sancţiunile se cumulează obligatoriu.

30
Asigurarea baremului pentru arbitri
Neplata sumelor datorate arbitrilor conform hotărârilor Consiliului de Administraţie se
sancţionează:
a) penalitate între 500 – 1.000 LEI;
b) ridicarea dreptului de participare în competiţii, pînă la achitarea baremului si
penalitătii.
Sancţiunile se cumulează în mod obligatoriu.

Art. 31
Folosirea sportivilor la jocuri
31.1
Folosirea jucatorilor seniori, cu contract, la pregatire sau jocuri publice, de către alte echipe
fără acordul scris al echipei la care jucătorul are drept de joc, atrage după sine, dacă F.R.
Handbal este sesizată în scris de către clubul la care este legitimat jucătorul (cu prezentarea
probei foto), sancţionarea astfel:
a) pentru clubul in cauza: penalitate 2.000 – 5.000 LEI;
b) pentru jucator:
- suspendare minim 5 etape;
- penalitate 500 – 1.000 LEI.
31.2
Folosirea jucatorilor juniori la pregatire sau jocuri publice cu alte echipe, fara acordul scris
al clubului posesor, atrage după sine, dacă F.R. Handbal este sesizată în scris de către clubul
la care este legitimat jucătorul (cu prezentarea probei foto), sancţionarea astfel:
a) pentru clubul in cauza: penalitate 500 – 1.000 LEI;
b) jucatorii juniori cu contract – suspendare minim 4 etape;
c) jucatorii juniori fara contract – suspendare minim 2 etape.
31.3
Folosirea sportivilor la jocuri oficiale prin substituire (pe fals) si sanctiunile, in aceste cazuri,
sunt prevazute la art. 52.
Art. 32
Retragerea de pe teren
32.1
Amenintarea cu retragerea echipei de pe teren, initierea unei astfel de actiuni sau instigarea la
o astfel de actiune, cu sau fara parasirea terenului de joc, cu revenirea si reluarea jocului, se
sanctioneaza cu:
a) penalitate echipei in culpa: 300 – 900 LEI;
32.2
Părăsirea nejustificată a terenului de joc şi refuzul de a continua jocul se sancţionează cu:
a) penalizarea clubului sportiv in culpa cu: 1.000 – 1.500 LEI;
b) pierderea jocului cu 10 – 0 si scaderea unui punct in clasament.
Sancţiunile se vor cumula în mod obligatoriu.
Art.

33
Jocuri publice cu participarea unor echipe străine în ţară şi străinătate
Nerespectarea condiţiilor prevăzute de ROAH privind organizarea sau participarea la astfel de
jocuri se sancţionează cu:
a) penalitate între 1.000 – 2.000 LEI;
b) suspendarea dreptului de organizare şi participare la astfel de jocuri pe o perioada de
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minim 1 (un) an zile.
Art. 34
Incidente produse de spectatori
34.1. Amenintarea, bruscarea, lovirea arbitrilor sau a altor persoane oficiale precum şi a
jucătorilor, inainte, în timpul, în pauză, sau după încheierea jocului se sancţionează cu:
a) penalitate 1.000 – 2.000 LEI;
b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minim 2 (două) etape.
34.2. Vatamarea gravă a persoanelor oficiale şi a jucătorilor se sancţionează cu:
a) penalitate între 2.000 – 4.000 LEI;
b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minim 6 (şase) etape;
c) retrogradarea în categoria imediat următoare;
d) excluderea din competiţiile organizate de F. R. Handbal.
34.3. Violenţa în tribune, bătăi, scandări şi afişări de lozinci injurioase, rasiste, aruncări cu
petarde sau alte obiecte se sancţionează (organizatorul) cu:
a) penalitate între 4.000 – 8.000 LEI;
b) dacă jocul nu poate incepe sau nu s-a mai putut relua, echipa gazdă va pierde jocul
cu 10 – 0 si scaderea unui punct in clasament;
Sancţiunile se cumulează obligatoriu, daca se aplica si punctul b.
34.4. Pătrunderea nejustificată în incinta terenului de joc (în timpul jocului) sau aruncarea cu
obiecte pe teren se sancţionează:
a) penalitate între 1.000 – 3.000 LEI;
b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minim 1 (o) etapă;
c) dacă jocul nu s-a mai reluat, pierderea cu 10 – 0 si scaderea unui punct;
34.5. Scandaluri, comportare necivilizată, injurii, calomnii şi insulte la adresa F. R. Handbal,
oficialilor echipei adverse, jucătorilor, şi suporterilor acesteia se sancţionează:
a) penalitate între 1.000 – 3.000 LEI;
b) organizarea jocurilor pe teren propriu pentru minim 2 (două) etape fără spectatori;
c) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minim 2 (doua) etape.
Art. 35
Loturile naţionale
35.1. Nerespectarea obligatiilor de a trimite jucătorii convocati la echipele reprezentative
antrenamente, cantonamente sau jocuri se sanctioneaza cu:
a) penalizare clubului între 500 – 1.500 LEI.
35.2. Refuzul cluburilor de a trimite jucătorii convocati la echipele reprezentative pentru
convocări, antrenamente, cantonamente sau jocuri se sanctioneaza cu:
a) penalizarea clubului între 1.500 – 3.500 LEI.
35.3. Lipsa de preocupare a cluburilor pentru asigurarea tratamentului medical, în cadrul cluburilor a
jucătorilor selecţionaţi/selectionabili şi/sau folosirea în jocuri publice amicale sau turnee a
jucătorilor selecţionaţi, aflaţi (declarati) în stare de accidentare, pe durata tratamentului
medical fixat de catre INMS Bucuresti, sau orice alt medic specialist consultat, se
sanctionează cu:
a) penalizarea clubului între 1.000 – 2.500 LEI.
Art.

Cap.
Art.

36
Încălcarea eticii sportive
Cluburile şi asociaţiile sportive cu secţii de handbal, precum şi secţiile independente de
handbal afiliate la F. R. Handbal, care se fac vinovate de trucarea jocurilor oficiale, acordând
în acest sens avantaje materiale persoanelor care pot facilita acest lucru, prin calitatea pe
care o au la aceste jocuri, vor fi retrogradate automat în campionatul de categorie imediat
inferioară. Sumele dovedite ilicite vor fi confiscate şi depuse în contul F. R. Handbal, iar
persoanele implicate în trucare vor fi excluse din activitatea handbalistică şi sesizate după
caz, organele de cercetare penală.

V

Sancţiuni aplicabile reprezentantilor (angajatilor) cluburilor

37
Reprezentantii (angajatii) cluburilor
Prin reprezentanti (angajati) ai cluburilor care se sanctioneaza conform acestui capitol (Cap.
V) se inteleg persoanele oficiale menţionate la art.11.3:
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-

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

37.7

37.8

37.9

Art.

care prin calitatea (functia) pe care o au in cadrul structurilor sportive afiliate la
Federatia Romana de Handbal, comit abateri de la Statutul si Regulamentele
Federatiei Romane de Handbal, in cursul indeplinirii sarcinilor lor de serviciu,
precum si celor care sunt prezente la un joc sportiv, fara a fi inscrise in raportul de joc,
comit abateri de la regulamentele F.R. Handbal.
Intrarea neautorizata in vestiarul arbitrilor inainte, in timpul jocului, in timpul pauzei sau dupa
joc, in prezenta sau absenta arbitrilor, se sanctioneaza cu:
a) penalitate 1.000 – 3.000 LEI;
b) suspendare 2 – 5 etape.
Insultarea, jignirea sau ameninţarea arbitrilor si/sau oficialilor jocului, precum şi a jucătorilor,
de către persoanele oficiale menţionate la art. 11.3, înainte, în timpul, în pauză sau după
terminarea jocului, indiferent daca au fost sau nu sanctionate de catre arbitri, se sanctioneaza
cu:
a) penalitate între 500 – 1.500 LEI;
b) suspendarea minim 2 (două) etape;
c) suspendarea pe o perioadă competiţionala de minim 3 (trei) luni.
Generarea/initierea/continuarea/participarea la actiuni violente indreptate impotriva altor
persoane oficiale si/sau a spectatorilor intr-o incinta in care se organizeaza jocuri, indiferent
daca au fost sau nu semnalate de catre arbitri, se sanctioneaza cu:
a) penalitate între 1.500 – 2.000 LEI;
b) suspendarea minim 3 (trei) etape;
c) suspendarea pe o perioadă competiţionala de minim 3 (trei) luni.
Bruscarea arbitrilor si/sau oficialilor jocului, precum şi a jucătorilor, de către celelalte persoane
oficiale menţionate la art.11.3, înainte, în timpul, în pauză sau după terminarea jocului se
sancţionează:
a) penalitate între 2.000 – 3.000 LEI;
b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioada de minim 6 (şase) luni;
c) excluderea persoanelor vinovate din activitatea competiţională.
Lovirea arbitrilor si/sau oficialilor jocului, precum şi a jucătorilor, de către celelalte persoane
oficiale menţionate la art.11.3, înainte, în timpul, în pauză sau după terminarea evenimentului
sportiv, se sancţionează:
a) penalitate 2.500 – 4.000 LEI;
b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioada de minim 6 (şase) luni;
c) excluderea persoanelor vinovate din activitatea competiţională.
Vătămarea gravă, a oficialilor, care a necesitat spitalizare, se sancţionează cu:
a) penalitate între 3.000 – 5.000 LEI;
b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioada de minim 1 (unu) an.
c) excluderea din activitatea competiţională a persoanelor care au produs vătămarea.
Amenintarea cu retragerea echipei de pe teren, cu revenirea si reluarea jocului, se
sanctioneaza astfel:
a) penalitate pentru cel care a initiat actiunea de retagere de pe teren cu: 300 – 900 LEI;
b) suspendarea celui care a initiat actiunea de retragere de pe teren cu minimum 2
etape;
Sancţiunile se vor cumula în mod obligatoriu.
Părăsirea terenului de joc şi refuzul de a continua jocul se sancţionează astfel:
a) penalitate pentru cel care a initiat actiunea de retagere de pe teren: 500 – 1.500 LEI;
b) suspendarea celui care a initiat actiunea de retragere de pe teren cu minimum 4
etape;
c) pierderea jocului cu 10 – 0 si scaderea unui punct;
Sancţiunile se vor cumula în mod obligatoriu.
Participarea unei persoane oficiale mentionate la art.11.3, neinscrise in raportul de joc, (chiar
daca nu are legatura oficiala cu echipele din teren) in situatii neregulamentare, ca: prezenta in
spatiul de schimb sau in teren la time-out de echipa, patrundere in teren la deciziile arbitrilor,
comentarii jignitoare la deciziile arbitrilor, proteste la deciziile arbitrilor etc., chiar daca nu au
fost mentionate de catre arbitru, se sanctioneaza cu:
a) penalitate celui care a initiat/efectuat actiunea: 500 – 1.000 LEI;
b) suspendarea celui care a initiat/efectuat actiunea, cu minimum 2 etape;
Sancţiunile se cumuleaza în mod obligatoriu.
38

Acte de legitimare si transfer
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38.1.
38.2.

Frauda dovedită în actele de legitimare si/sau transfer a jucătorilor se sancţionează cu
Penalitate: 1.000 – 2.000 LEI
Clubul posesor este obligat ca odată cu emiterea CTR sau transferul sportivului, să pună la
dispoziţia clubului beneficiar carnetul de legitimare depus la F.R.Handbal. În caz contrar clubul
posesor va fi sancţionat cu:
a) penalitate de 500 LEI

Art.

39
Raporturile cu F. R. Handbal
Nerespectarea dispoziţiilor date de F. R. Handbal în conformitate cu ROAH, reglementările
internaţionale sau hotărârile Consiliului de Administraţie se sancţionează cu:
a) penalitate între 500 – 1.000 LEI;
b) spendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minim 3 (trei) luni;
c) interdicţie de participare a echipei în campionat, cu pierderea jocului sau penalizarea
cu puncte în clasament.

Art.

40
Lipsa de sinceritate
Incercarea de inducerea în eroare, inducerea în eroare, prezentarea de date false la F.R.H.
sau comisiilor acesteia se sancţionează cu:
a) penalitate între 1.000 – 1.500 LEI;
b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minim 6 (şase)
etape.
Sanctiunile se cumuleaza

Art. 41
Declaraţii în mass-media
41.1
Declaraţii în mass-media cu caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor oficiale
mentionate la art. 10.3 sau prezentarea tendenţioasa a unor situaţii neconforme realităţii,
după audierea părţilor şi verificarea probelor de către Comisia Centrala de Disciplină se
sancţionează cu:
a) penalitate între 1.000 – 2.000 LEI;
b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioadă competiţională de minim 3 (trei)
luni.
Sanctiunile se cumuleaza.
41.2
Declaraţii nejustificate şi neconforme cu realitatea în mass-media la adresa F.R. Handbal, a
oficialilor şi comisiilor acesteia, se sancţionează cu:
a) penalitate între 2.000 – 4.000 LEI;
b) suspendarea persoanei vinovate pe o perioadă competiţionlă de minimum 5 (cinci)
luni.
Sanctiunile se cumuleaza.

Cap. VI

Sancţiuni aplicabile oficialilor de echipa.

Art. 42
Oficiali de echipa.
Prin oficiali de echipa care se sanctioneaza conform acestui capitol (Cap. VI) se inteleg
persoanele oficiale mentionate la art. 11.3, care sunt inscrise in raportul de joc.
Art. 43
Descalificarea
43.1
Descalificarea unui reprezentant de echipa, dictată pentru atitudine / comportare nesportiva,
se sancţionează cu:
a) avertisment;
b) penalitate între 100 – 300 LEI;
c) suspendare minimum 1 (una) etapa;
43.2
Descalificarea unui reprezentant de echipa, dictata pentru comportare nesportivă grava, în
relaţia cu oficialii prevăzuţi la art. 11.3 sau cu publicul spectator, se sancţionează cu:
a) penalitate între 200 – 500 LEI;
b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minim 1 (o) etapă
Sanctiunile de la punctele a si b se cumuleaza.
43.3
Descalificarea unui reprezentant de echipa, dictata pentru comportare nesportivă grosolana,
se sancţionează cu:
a) penalitate între 500 – 1.500 LEI;
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43.4

43.5

b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minim 2 (doua) etape;
Sanctiunile de la punctele a si b se cumuleaza.
Descalificarea unui reprezentant, dictata pentru comportare nesportivă grosolană, in ultimul
minut de joc, atunci cand se urmareste impiedicarea generarii sau fructificarii unei sanse clare
de gol, se sancţionează cu:
a) penalitate 1.000 LEI;
b) suspendare minimum 2 (doua) etape;
Sancţiunile se vor cumula în mod obligatoriu.
Oficialul descalificat sau in stare de suspendare, care are un comportament nesportiv grav /
grosolan, fata de ceilalti oficiali mentionati la art. 11.3. sau fata de public se sanctioneaza cu:
a) penalitate 1.000 – 2.000 LEI;
b) suspendare minimum 4 (patru) etape;
Sancţiunile se cumuleaza.

Art. 44
Refuzul de a colabora cu oficialii jocului
44.1. Refuzul de a pune la dispoziţia oficialilor jocului date despre jucătorii contestaţi, despre
jucatorii care au produs un incident, in timpul evenimentului sportiv, dar care nu au putut fi
identificati sau refuzul de a semna de luare la cunostinta a contestatiilor, sau de a completa
(semna) raportul de inspecţie sau joc, se sancţionează cu:
a) penalitate între 250 – 500 LEI;
b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioadă competiţională de minim 1 (una)
lună.
Sanctiunile se cumuleaza.
44.2. Nerespectarea deciziilor date de arbitri se sanctioneaza cu:
a) penalitate intre 300 – 800 LEI;
b) suspendarea din activitatea competitionala minimum 1 etapa.
44.3. Refuzul de a se prezenta in fata arbitrilor sau inspectorului pentru verificarea identitatii, se
sanctioneaza cu:
a) penalitate intre 300 – 800 LEI;
b) suspendarea din activitatea competitionala minimum 1 etapa.
44.4. Parasirea bancii de rezerve si pastrarea legaturii cu propria echipa din afara spatiului de
schimb, cu sau fara revenirea in spatiul de schimb, se sanctioneaza cu:
a) penalitate 300 – 500 LEI;
b) suspendarea din activitatea competitionala minimum 1 etapa.
44.5. Parasirea bancii de rezerve, in mod ostentativ (ca o comportare nesportiva grava/grosolana),
cu sau fara revenirea in spatiul de schimb, se sanctioneaza cu:
a) penalitate intre 500 – 800 LEI;
b) suspendarea din activitatea competitionala minimum 1 (una) etapa.
Art.

45
Incălcarea dispoziţiilor observatorului federal sau arbitrilor
Nerespectarea dispoziţiilor date de catre observatorul federal (inspectorul sau delegatul) sau
de catre arbitrii, înaintea, în timpul sau după încheierea evenimentului sportiv se sancţionează
cu:
a) penalitate între 200 – 1.000 LEI;
b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioadă competiţională de minim 1 (una)
lună.

Art.

46
Inscrierea de date in Raportul de joc
Inscrierea de catre oficialii echipelor de date, fapte sau observatii, in raportul de joc, altele
decat cele prevazute de regulament, se sanctioneaza:
a) penalitate intre 1.500 – 2.000 LEI;
b) suspendare minimum 2 etape.
Sanctiunile se vor cumula obligatoriu

Art. 47
Masuri de ordine
Neasigurarea măsurilor de ordine stabilite de RODCNH se sancţionează:
a) penalitate 1.000 – 5.000 LEI;
b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minim 1 (o) lună.
Art.

48

Alte prevederi

12

Prezentarea persoanelor oficiale sau a jucătorilor, sub influenţa băuturilor alcoolice, la jocuri
publice amicale sau oficiale, se sancţionează:
a) penalitate între 500 – 1.500 LEI;
b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minim 6 (şase)
luni.
Art.

Cap.

49
Abateri de la etica sportiva
Abaterile referitoare la etica sportiva sau la incidente provocate inaintea, in timpul, in pauza
sau dupa incheierea jocului se sanctioneaza conform celor prevazute la Capitolul V.

VII

Sancţiuni aplicabile jucătorilor

Art. 50
Descalificarea
50.1. Descalificarea directa a unui jucător, dictată pentru faulturi prin care se pune in pericol
sanatatea celui faultat (comportare neregulamentara grava sau grosolana / abatere grava sau
grosolana in comportarea fata de adversar, conform art. 8.5 si 8.6 din regulamentul jocului de
handbal), se sancţionează cu:
a) avertisment;
b) penalitate 300 – 500 LEI (nu se aplica jucatorilor juniori);
c) suspendarea din activitatea competiţională pentru minim 1 (una) etapă;
d) excluderea din viaţa sportivă.
50.2. Descalificarea datorata unei comportari nesportive grave (conform prevederilor art. 8.9 din
regulamentul jocului de handbal) sau grosolane (conform prevederilor art. 8.10 din
regulamentul jocului de handbal), se sancţionează cu:
a) avertisment;
b) penalitate 500 – 800 LEI (nu se aplica jucatorilor juniori);
c) suspendarea din activitatea competiţională pentru minim 2 (doua) etape;
d) excluderea din viaţa sportivă.
50.3. Descalificarea directa în ultimul minut de joc, pentru comportare neregulamentara grava sau
grosolana sau pentru comportare nesportiva grava sau grosolana a unui jucator, se
sancţionează cu:
a) suspendare minimum 1 (una) etapa;
b) penalitate 500 LEI.
Sanctiunile se cumuleaza.
Art.

51
Actiuni violente
Generarea/initierea/continuarea/participarea la actiuni violente, de orice fel, indreptate
impotriva persoanelor oficiale si/sau a spectatorilor intr-o incinta in care se organizeaza
evenimente sportive, inainte, in timpul, in pauza sau dupa terminarea evenimentului sportiv,
indiferent daca au fost sau nu sanctionate de catre arbitri, se sanctioneaza cu:
a) penalitate între 1.000 – 2.000 LEI;
b) suspendarea minim 3 (trei) etape;
c) suspendarea pe o perioadă competiţionala de minim 3 (trei) luni.

Art. 52
Participarea la jocuri oficiale prin substituire (pe fals)
52.1
Folosirea sportivilor juniori, prin substituire, la jocurile oficiale, la categoriile de varsta la care
nu se cer legitimatii tip FRH, se sanctioneaza astfel:
a) Pentru reprezentantul oficial al echipei:
- penalitate 500 – 1.000 RON;
- suspenare minimum 6 (sase) luni;
b) Pentru antrenorul echipei (in cazul in care nu este reprezentantul oficial al
echipei):
- penalitate 1.000 – 2.000 RON;
- suspenare minimum 6 (sase) luni;
c) Pentru sportivul in cauza: suspendare minimum 1 luna.
Sanctiunile se aplica tuturor celor mentionati la punctele a, b si c.
Termenul de prescriere al faptelor comise si sanctionabile, la articolele 52.1 si 52.2 este
de 5 ani.
52.2
Folosirea sportivilor juniori, prin substituire (pe fals), la jocurile oficiale se sanctioneaza astfel:
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52.3

Art.
53.1.

53.2.

53.3.

a) Pentru club: penalitate 500 – 1000 RON;
b) Pentru reprezentantul oficial al echipei:
- penalitate 500 – 1.000 RON;
- suspenare minimum 6 (sase) luni;
c) Pentru sportivul in cauza: suspendare 1 – 3 luni.
Sanctiunile se cumuleaza.
Folosirea jucatorilor seniori la jocuri oficiale prin substituire (pe fals), la propria echipa sau la
alte echipe se sancţionează cu:
a) Pentru club: penalitate 500 – 1000 RON;
b) Pentru sportivul in cauza:
- penalitate 500 – 2.000 LEI;
- suspenare din activitatea competiţională pentru minimum 6 (sase) luni;
Sanctiunile se cumuleaza.
Nerespectarea deciziilor arbitrilor si părăsirea băncii de rezerve în condiţii
neregulamentare
Nerespectarea deciziilor date de arbitri se sancţionează cu:
a) penalitate pentru jucătorii cu contract între 100 – 500 LEI;
b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minim 1 (o) etapă.
Refuzul de a se prezenta în faţa arbitrilor sau inspectorului pentru verificarea identităţii se
sanctioneaza cu:
a) penalitate între 100 – 500 LEI;
b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minim 1 (o) etapă.
Părăsirea bancii de rezerve, in mod ostentativ (ca o comportare nesportiva grava/grosolana),
cu sau fara revenirea in spatiul de schimb, se sanctioneaza cu:
a) penalitate între 100 – 500 LEI;
b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minim 1 (o) etapă.

53

Art.

54
Dopaj
Jucătorii depistaţi pozitiv la controlul antidoping, precum şi refuzul jucătorilor de a efectua
controlul antidoping se sancţionează:
a) penalitate între 3.000 – 5.000 LEI;
b) suspendarea din activitatea competiţională pentru 2 (doi) ani;
c) in caz de recidivă excluderea din activitatea sportivă.

Art.

55
Loturile nationale
Întârzierea, neprezentarea, sau prezentare la convocările loturilor naţionale în condiţii
neregulamentare se sancţionează cu:
a) suspendarea din activitatea competiţională în caz de întârziere minim 3 (trei) etape;
b) suspendarea din activitatea competiţională în caz de neprezentare minim 6 (şase)
etape.

Art.

56
Etica sportiva, Incidente
În cazul abaterilor referitoare la etica sportivă sau la incidente provocate înaintea, în timpul sau
după încheierea jocului, jucătorii sunt asimilaţi ca oficiali şi reprezentanţi ai cluburilor şi li se vor
aplica sancţiunile prevăzute la Cap.IV, V şi VI corespunzătoare implicării lor.

Cap.

Art.

VIII

57

a)
b)

Sancţiuni dictate de catre cluburi şi asociaţii afiliate la F. R. Handbal si de catre
Asociatiile judetene si a Municipiului Bucuresti
Sanctiunile pronunţate de cluburile, asociaţiile sportive sau secţiile de handbal afiliate
la F.R. Handbal propriilor membri, antrenorilor, jucătorilor sau altor persoane sunt
validate de catre Comisia Centrala de Disciplină a F.R. Handbal dacă au fost
respectate următoarele condiţii:
hotărârea întruneşte majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului de
Administraţie, Biroul secţiei de handbal sau a altui for decizional al clubului respectiv;
hotararea a fost comunicată, în termen de 3 (trei) zile de la pronuntare, persoanei
(-lor) sancţionate, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
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c)

inaintarea la Comisia de Disciplină a F. R. Handbal (Comisia judeţeană de handbal) a
unui act oficial cu prezentarea cauzei în termen de 7 (şapte) zile de la luarea hotărârii
pentru ratificare.

Art.

58

Hotărârile de sancţionare vor fi luate conform Regulamentului F. R. Handbal,
Regulamentului de Ordine Interioară a clubului şi prevederilor contractului încheiat cu
jucatorul.

Art.

59

Dupa ratificarea sancţiunilor hotărârile pot fi atacate conform procedurii stabilite de
prezentul regulament.

Art.

60

Sancţiunile vor fi trecute în registrul de evidenţă al Comisiei Centrale de Disciplină.

Art.

61

Sancţiunile hotărâte pentru perioade de timp nederminat sunt respinse ca
neregulamentare.

Art.

62

Orice hotărâre de suspendare peste 6 (şase) luni sau excludere din activitatea
competitionala, va fi ratificata de catre Consiliul de Administratie al F.R. Handbal.

Art.

63

Jucătorii sub contract nu pot fi sancţionaţi prin suspendare peste termenul de expirare
al contractului.

Art.

64

Recidiva se va lua în considerare dacă abaterile anterioare au fost anunţate şi
ratificate de catre Comisia Centrala de Displină a F. R. Handbal.

Art.

65

Sanctiunile pronunţate de catre Asociatiile Judetene si a Municipiului Bucuresti, in
baza prezentului regulament sau a propriilor regulamente disciplinare, pot fi extinse la
campionatele organizate de F.R. Handbal, dupa analiza lor in Comisia Centrala de
Disciplina. Sancţiunile extinse vor fi trecute în registrul de evidenţă al Comisiei
Centrale de Disciplină.

Cap. IX

Sancţiuni aplicabile arbitrilor

Art. 66
Competenţă şi judecată
66.1
Cauzele in care arbitri sunt acuzati de abateri tehnice, in conducerea jocurilor, se solutioneaza
de catre Comisia Centrala de Arbitri, pentru arbitri din lotul national, respectiv de catre
Comisiile de arbitri judetene/municipiu Bucuresti, in cazul arbitrilor din loturile judetene.
In cazul in care Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) sau Comisia judeteana a stabilit ca
prestatia arbitrilor, in timpul unui joc, a fost necorespunzatoare, obligatoriu, propune spre
ratificare Comisiei Centrale de Disciplina, respectiv Comisiei de Disciplina locale o sanctiune
pentru arbitrul/cuplul in cauza.
66.2
Cauzele de natură displinară se soluţionează de Comisia Centrala de Disciplină a F. R.
Handbal sau comisiile judeţene, in functie de jurisdictie. Comisiile iau măsuri de sancţionare în
raport cu gravitatea faptelor dovedite şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
66.3
Abaterile săvârşite, in Romania, de catre arbitri din loturile naţionale cu ocazia altor jocuri
decât cele organizate de catre Federatia Romana de Handbal, precum şi cele săvârşite de
catre restul arbitrilor se judecă (şi se sancţionează) de către comisiile teritoriale, organizatoare
ale competitiei. Comisiile teritoriale responsabile au obligatia transmiterii hotararilor lor, in
aceste cazuri, Comisiei Centrale de Disciplina care poate extinde sanctiunile si la competitiile
organizate de F.R. Handbal.
Sancţiunile aplicate arbitrilor din lotul naţional devin executorii numai după ratificarea lor de
către Comisia Centrala de Disciplină.
66.4
Comisia Centrala de Arbitri, judeca in prima instanta abaterile prevazute la art. 66.1, iar
Comisia Centrala de Disciplină ratifica sanctiunea. Aceeasi procedura se aplica si daca, la
nivelul comisiilor teritoriale care ar trebui sa judece abaterile respective, nu exista o Comisie
de disciplina aleasa anterior producerii abaterii sau daca arbitri care au comis abaterea fac
parte din organele alese ale AJH, sau au calitatea de arbitri internationali.
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66.5

Pornirea acţiunii disciplinare se poate fundamenta pe orice fapte legate de exercitarea calităţii
de arbitru sau pe fapte care deja săvârşite în afara activităţii de arbitraj sunt de natură să
compromită prestigiul arbitrului respectiv sau a colegiilor de arbitrii.

Art. 67
Abateri si sancţiuni
67.1
Aprecierile abaterilor săvârşite de catre arbitri vor fi sancţionate în raport cu gravitatea lor
(conform art. 14.4) cu:
a)
avertisment;
b)
retinerea de la delegare pana la judecarea cauzei;
c)
suspendare pe timp limitat sau pentru un numar de etape;
d)
retrogradare;
e)
scoaterea din loturile naţionale;
f)
excluderea din activitate.
67.2
Avertismentul constă în atenţionarea verbala sau scrisă a arbitrului asupra abaterilor săvârşite
şi a consecinţelor în caz de repetare.
67.3
Retinerea de la delegari consta in neprogramarea unui arbitru, la categoria de jocuri la care ii
da dreptul pregatirea/calificarea, sa arbitreze pentru minim 1 (una) etapa sau minimum 1 (una)
luna. Retinerea de la delegari se poate aplica pana la judecarea unei cauze in care a fost
implicat de catre autoritarea abilitata sau numai in cazul in care arbitrul a fost implicat intr-o
cauza in stare de judecata si este retinut pana la judecarea cauzei, sau in cazul primei abateri
si doar pentru abaterile prevazute la art. 68.2 al prezentului regulament (suspendarea intre 1
etapa si 1 luna).
67.4
Suspendarea constă în interzicerea activităţii de arbitru, pe termen de minim 1 (o) lună sau 1
(o) etapă la maximum 1 (un) an competiţional. Suspendarea unui arbitru din lotul national, pe
termen de 3 (trei) luni, dar nu mai mult de 6 (şase) luni atrage după sine retrogradarea din
lotul din care face parte, in lotul inferior (de la naţional în lotul judeţean).
67.5
Retrogradarea constă din trecerea arbitrului pe timp limitat sau nelimitat dintr-o treaptă ierarhic
superioară într-una inferioară. Arbitrul va fi automat retrogradat atunci cand a primit o
suspendare de minimum 3 luni.
67.6
Excluderea definitivă din activitate constă în radierea din evidente şi interzicerea de a mai
activa ca arbitru de handbal.
67.7
Arbitrii de handbal au dreptul de a conduce jocuri oficiale sau amicale publice numai dacă
sunt delegaţi oficial de organul competent şi nu pot schimba delegările între ei fără acordul
celor care i-au delegat.
Art.

68.1

68.2

Abateri săvârşite înainte de începerea partidei, in pauza, sau după terminarea
acesteia (pe terenul de joc sau în afara lui).
Abaterile săvârşite înainte de începerea partidei, in pauza, sau după terminarea acesteia (pe
terenul de joc sau în afara lui) se sancţionează astfel:
Avertisment pentru:
a) nerespectarea fără motive temeinice a orei de începere a jocului sau a pauzei dintre
reprize;
b) intocmirea cu date greşite sau incomplete a raportului de joc atunci când fapta nu a
produs consecinţe.
Suspendarea pentru minimum 1 (una) etapa sau minimum 1 (una) luna competitionala,
pentru:
a) neanuntarea indisponibilitatii, cu minimum 7 (sapte) zile inainte de data sedintei
Comisiei Centrale a Arbitrilor la care se fac nominalizarile pentru etapa/etapele
urmatoare. Se excepteaza cazurile de forta majora;
b) neanuntarea indisponibilitatii, in maxim 48 de ore de la anuntarea delegarii, spre a se
putea lua masuri de inlocuire. Se excepteaza cazurile de forta majora;
c) prezentarea pe teren cu echipamentul neingrijit, sau neregulamentar pentru
conducerea unei partide oficiale;
d) atitudine necorespunzatoare fata de persoanele oficiale mentionate la 11.3;
e) neverificarea inainte de inceperea partidei a dreptului de joc, a starii terenului si a
instalatiilor acestuia, in conformitate cu prevederile regulamentare, atunci cand, prin
consecinte, se aduc prejudicii de orice natura bunei desfasurari a meciului sau
echipelor participante;

68
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f)

68.3

68.4

Art.

prezentarea cu intarziere la teren dupa ora mentionata in raportul de joc sau
comunicata oficial de F.R.H., fara ca jocul sa fi inceput cu un alt cuplu de arbitri;
g) tainuirea intarzierii celuilalt arbitru/celorlalti arbitri, delegat(i) la joc, fara ca jocul sa fi
inceput;
h) intocmirea gresita sau incompleta a raportului de joc atunci cand omisiunea sau
greseala a produs urmari, fie pentru jucatori sau echipe, fie pentru ca datorita lipsei
mentiunilor sau datelor incomplete, comisiile FRH nu au putut lua deciziile cuvenite;
i) neintocmirea sau intocmirea gresita a raportului suplimentar (fara mentionarea tuturor
datelor de identificare a celor implicati, fara descrierea exacta si detaliata a
evenimentelor, fara indicarea tuturor martorilor etc.), atunci cand se impune
formularea acestuia.
j) nepredarea raportului de joc si/sau a raportului suplimentar, la organele competente,
in termenul stabilit de regulament;
k) conducerea de jocuri internationale amicale, in tara sau strainatate fara aprobarea
FRH;
l) neinformarea FRH si a Comisiei Centrale de Arbitri in termen de 3 (trei) zile de la data
sosirii in tara asupra jocurilor internationale, oficiale si amicale arbitrate in starinatate;
m) neparticiparea la cursurile teoretice si practice organizate de federatie in afara
situatiilor motivate si acceptate ca atare;
Suspendarea pentru minimum 3 (trei) etape sau minimum 3 (trei) luni competitionale
pentru:
a) arbitrarea unui joc la care nu a fost delegat (autodelegarea) – se excepteaza cazurile
de forta majora;
b) refuzul de a conduce o partidă la care a fost delegat, fără a putea dovedi motive
temeinice;
c) neprezentarea la conducerea partidei, ori prezentarea cu întârziere la teren, după ora
menţionată în raportul de joc, si după ce jocul a început cu alti arbitri (se exceptează
cazurile de forţă majoră);
d) atitudine necorespunzătoare faţă de organele competente de conducere
(neprezentarea în mod nejustificat la convocarea in fata conducerii F.R. Handbal sau
a comisiilor acestora, relatări necorespunzătoare realităţii, ascunderea adevărului sau
alte fapte);
e) injurii aduse colegului de cuplu sau arbitrilor scorer/cronometror înainte, în timpul sau
după terminarea partidei;
f) injurii sau bruscarea unui jucător sau a unor persoane oficiale din conducerea celor
două echipe;
g) schimbarea delegarilor cu alt/alti arbitri fara a avea acceptul organului care l-a (i-a)
delegat;
h) interventii in mass-media, referitoare la meciurile arbitrate de catre acesta sau de
catre colegi.
Suspendarea pentru minimum 6 (şase) etape sau minimum 6 (şase) luni competitionale
pentru:
a) neprezentarea la conducerea partidei iar jocul nu s-a putut desfasura sau s-a desfarat
si a fost arbitrat de catre persoane fara calitatea de arbitru de handbal;
b) lovirea unui arbitru delegat sau nu la joc;
c) lovirea unui jucător sau a unor persoane oficiale din conducerea echipelor participante
la joc;
d) arbitrul care se dovedeşte că a introdus în mod intenţionat date nereale în raportul de
joc;
e) arbitrul care se dovedeşte că a omis în mod intenţionat să introducă date reale în
raportul de joc;
f) calomnierea sub orice formă a arbitrilor a activităţii comisiilor şi organelor de
conducere a F. R. Handbal.
g) interventii in mass-media, referitoare la meciurile arbitrate de catre acesta sau de
colegi, atunci cand la jocurile respective au avut loc evenimente deosebite care sunt
in curs de solutionare de comisiile federale.
69
Abaterile săvârşite în timpul desfăşurării şi conducerii partidei
Abaterile săvârşite în timpul desfăşurării şi conducerii partidei se sancţionează astfel:
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69.1
69.2

69.3

69.4

Avertisment pentru arbitraj mediocru cu anumite greşeli evidente dar care nu pun sub semnul
întrebării desfăşurarea şi rezultatul jocului.
Suspendare pentru minimum 1 (una) etapa sau minimum 1 (una) luna competitionala
pentru:
a) arbitrul care a dat dovadă de necunoaşterea sau greşita aplicare a regulilor de joc,
care influenţează în mod negativ desfăşurarea jocului, dar nu influenteaza
castigatoarea jocului;
b) proferarea de injurii sau gesturi necuvincioase la adresa publicului, jucătorilor sau
antrenorilor, precum şi la adresa arbitrilor scorer/cronometror;
c) arbitrul scorer/cronometror care prin semnalizările sau intervenţiile sale eronate
incearca sa induca în eroare arbitri principali;
d) arbitrul scorer/cronometror care a părăsit postul sau fără încuvinţarea arbitrilor,
indiferent daca revine sau nu;
Suspendarea pentru minimum 3 (trei) etape sau minimum 3 (trei) luni competitionale
pentru:
a) arbitrul care prin necunoaşterea sau greşita aplicare a regulilor de joc şi a celorlalte
regulamente influenţează în mod direct rezultatul final al jocului;
b) arbitru scorer/cronometror, care se dovedeşte că în mod intenţionat prin semnalizările
sau intervenţiile sale eronate, induce în eroare arbitrii principali.
Suspendarea pentru minimum 6 (şase) etape sau minimum 6 (şase) luni competitionale
pentru:
a) arbitrul care nu conduce un joc pana la sfarsit, fără a putea dovedi motive temeinice;
b) arbitrul care se dovedeşte că în mod intenţionat favorizează una dintre echipe şi
influenţează în mod direct rezultatul final al jocului;
c) arbitrul scorer/cronometror, care se dovedeşte că prin semnalizările sale favorizeaza,
în mod intenţionat, una dintre echipe.

Art.

70
Retrogadare
Comisia Centrala a Arbitrilor (Comisiile Judetene de Arbitri – in cazul arbitrilor din lotul
judetean) poate hotara retrogradarea arbitrilor si in alte cazuri decat cele mentionate la art.
67.5.;

Art.

71
Excludere
Arbitri vor fi exclusi din activitatea de arbitraj pentru:
Solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale, peste drepturile oficiale, de la echipele
arbitrate sau de la alte persoane interesate;
Modificarea documentului justificativ de plată în vederea încasării în mod intenţionat a unui
barem mai mare, necuvenit legal;
Iiniţierea, participarea şi instigarea (dovedite) la acţiuni care pot ştirbi prestigiul organelor de
conducere ale F. R. Handbal şi comisiilor sale;
Demisia din randul arbitrilor consecutiv unei sancţiuni disciplinare;
Initierea/participarea la acte huliganice sau provocare de scandaluri repetate;
Arbitrul care a suferit o condamnare penală privativa de libertate.

71.1
71.2
71.3
71.4
71.5
71.6

Cap. X

Căile de atac

Art. 72
Procedura şi competenţa de soluţionare a abaterilor
72.1
Impotriva deciziilor date de catre Comisia Centrala de Disciplina se poate face apel la Comisia
de Apel.
72.2
Apelul se formuleaza in termen de maximum 5 (cinci) zile de la data afisarii pe site a deciziei
Comisiei Centrale de Disciplina. In interiorul aceluiasi termen de 5 (cinci) zile trebuie achitata
taxa de apel (mentionata la art. 74.2).
Dupa ce verifica termenul de formulare a apelului si achitarea taxei de apel, Secretarul
General convoaca Comisia de Apel.
Apelul poate fi declarat de oricare dintre partile implicate, de orice parte interesata sau de
catre Secretarul General, in numele F.R. Handbal. Apelul declarat de catre F.R. Handbal este
netaxabil.
72.3
Apelul se introduce, la Comisia de Apel la F.R.Handbal, dupa cum urmeaza:
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a) impotriva hotărârilor comisiilor de disciplina de la nivelul asociatiilor
judeţene/municipala, daca aceste asociatii nu au Comisie de Apel;
b) impotriva hotărârilor Comisiei Centrale de Disciplina;
c) impotriva deciziilor Comisiei Centrale de Competitii;
d) impotriva deciziilor Comisiei de Solutionare a Memoriilor.
Art. 73
Comisia de Apel
73.1. Comisia de Apel se compune dintr-un Preşedinte, numit de catre Presedintele F.R. Handbal,
un Vicepreşedinte şi 1-3 membri numiţi de Consiliul de Administraţie la propunerea
Preşedintelui. Membrii comisiei nu pot aparţine Consiliului de Administraţie şi nici altor comisii
ale F. R. Handbal.
73.2. Comisia de Apel îşi poate exercita atribuţiunile regulamentar în prezenţa a minim 3 membri
dintre care unul trebuie să fie Preşedintele. În cazuri excepţionale Preşedintele poate
desemna un membru ca înlocuitor al său. Comisia de Apel ia decizii cu majoritate de voturi, în
caz de paritate votul Preşedintelui este decisiv. Comisia de Apel este convocată de Secretarul
General al F. R. Handbal.
Art. 74
Apelul
74.1
Apelurile pot fi declarate prin fax, telex, telegrame, scrisori sau depunere directă la F. R.
Handbal în termen de 5 (cinci) zile (data postei sau data de inregistrare) de la data afisarii pe
site a deciziei pentru care se introduce apleul sau de la data comunicarii acesteia.
74.2
Apelul trebuie însoţit de o taxă de 200 RON pentru oficiali (numai pentru antrenori, sportivi,
delegaţi, conducători) si de 800 RON in cazul cluburilor. In caz contrar apelul se respinge ca
netaxat.
Art. 75
Procedura
75.1
Fiecare parte care a declarat apel trebuie să depună un memoriu în care va face o descriere
completă a faptelor şi va expune motivele prin care apreciază hotărârea pronunţată ca fiind
neregulamentară.
75.2
Partea care înaintează apelul are dreptul de a consulta dosarul cauzei. În acest caz se va
acorda un termen, la cerere, pentru luarea la cunoştiinţă despre faptele care se reţin şi pentru
procurarea probelor în vederea formularea apărării.
75.3
Partii adverse trebuie sa i se comunice data la care se judeca aplelul inaintat.
75.4
Judecarea apelului se poate face în lipsa părţilor. Deciziile luate sunt comunicate prin afisare
pe site-ul F.R. Handbal, si în scris părţilor, si sunt executori, daca nu sunt atacate cu recurs
extraordinar.
Art.

76
Recursul extraordinar
Împotriva hotărârilor Comisiei de Apel se poate formula recurs extraordinar la Consiliul de
Administraţie în termen de 5 (cinci) zile de la publicarea deciziei pe site (notificarea deciziei).
Recursul trebuie însoţit de o taxă egala cu taxa de apel.

Art. 77
Instanţa supremă de atac
77.1. Consiliul de Administraţie este ultima instanţă de judecată.
77.2. Consiliul de Administraţie se poate sesiza din oficiu pentru orice încălcare a statutului şi
regulamentelor în vigoare:
- poate sesiza, în orice moment, în scris, Comisia Centrala de Disciplină pentru
orice caz pe care-l consideră necesar;
- poate sesiza, în orice moment, în scris, Comisia de Apel, pentru orice caz în care
consideră că nu au fost aplicate corect prevederile regulamentare de către prima
instanţă;
- poate promova, din oficiu, recurs extraordinar pentru orice cauză în care
consideră că nu au fost aplicate corect prevederile regulamentare de către
Comisia de Apel;
- judecă recursurile extraordinare introduse, în termen, de către părţile declarate
justificat atinse de hotărârile Comisiei de Apel.
77.3. Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt definitive şi executorii.
77.4. Membrii Consiliului de Administraţie nu îşi pot exercita atribuţiunile atunci când cazul în
discuţie îi priveşte direct. Ei devin astfel incompatibili.
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Cap. XI

Precizări şi dispoziţii finale

Art.

78

Orice caz neprevăzut în prezentul Regulament Disciplinar poate fi extins şi analizat
prin analogie cu alte cazuri asemănătoare. Deciziile luate în astfel de cazuri sunt
ratificate de Consiliul de Administraţie.

Art.

79

Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate de către Comisiile judeţene de
handbal în competiţiile şi activităţile proprii desfăşurate în teritoriile de competenţă
(raza judeţului respectiv). Orice modificare a prezentului regulament pentru aplicare in
judete trebuie facuta numai cu aprobarea organului colectiv de conducere a Asociatiei
Judetene/Municipiului Bucuresti, iar aprobarea modificarii trebuie facuta cu minimum
5 zile inainte de data la care s-a efectuat abaterea ce va fi supusa judecatii.

Art.

80

Sancţiunile prevăzute în Regulamentul Disciplinar se aplică şi reprezentantilor
cluburilor si oficialilor care urmăresc un joc de handbal în calitate de spectatori şi au
abateri de la etica sportivă, asa cum este prevazut la Cap. V – Art. 37 si Cap. VI – Art.
42).

Art.

81

Radierea, excluderea şi retrogradarea echipelor sau oficialilor, precum şi sancţiunile
dictate pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni vor fi ratificate de către Consiliul de
Administraţie, la propunerea Comisia Centrale de Disciplină.

Art.

82

Prezentul regulament sancţionează toate abaterile de la prevederile regulamentelor F.
R. Handbal. Nu se vor lua în discuţie abaterile mai vechi de 3 (trei) luni, dacă acestea
nu au fost sancţionate la vremea respectivă de F. R. Handbal sau organele
competente.

Art.

83

Toate sancţiunile disciplinare din prezentul regulament sunt minime. Majorarea lor
intră în competenţa Comisiei Centrale de Disciplină, in funcţie de împrejurările în care
s-au comis abaterile.

Art.

84

Sancţiunile până la 6 (şase) luni inclusiv, aplicate în baza prevederilor prezentului
Regulament sunt executorii, neluându-se în discuţie nici o cerere de reducere. Pentru
sancţiunile care depăşesc 6 (şase) luni, cei interesaţi pot să facă o cerere de reducere
numai după efectuarea a cel puţin jumatate din perioada totală de suspendare, dar nu
mai puţin de 6 (şase) luni. Fac excepţie situaţiile în care apar date noi, care nu au fost
cunoscute la data aplicării sancţiuni.

Art.

85

Sumele rezultate în urma penalizărilor prevăzute în prezentul regulament şi care vor fi
depuse în contul F. R. Handbal, constituie venituri proprii.

Art.

86

Principiul constituţional privind accesul liber la justiţie este garantat. Orice persoană,
în condiţiile în care se consideră lezată într-un drept al său poate adresa justiţiei
pentru apărarea drepturilor sale legitime, dupa epuizarea instantelor sportive.
Procedura de judecată este, în acest caz, cea corespunzătoare procesului judiciar.

Art.

87

Termenul de prescripţie al sancţiunilor pecuniare (penalitati) este de 1 (unu) an
calendaristic, de la data comunicării acestora.

Art.

88

Prezentul regulament a fost aprobat de Comitetul Director al AMHB, in data de
12.09.2013.
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