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REGULAMENT DE DESFĂȘURARE 

J4 FEMININ ȘI MASCULIN 
 

2022 – 2023 
 

1. Participanți:  
− Pe baza de înscriere;  
− Echipele cluburilor, asociațiilor sportive, structurilor sportive, școli afiliate la 

F.R.H. sau la A.M.H.  
− Este permisa si participarea cluburilor neafiliate, dar care se supun regulilor stabilite 

in sedinta de inscrieri a AMHB 

 

Articolul 2. În campionatul național Juniori IV masculin și feminin au drept de joc 

sportivii/sportivele născuți/născute în anii 2010 - 2011 și mai tineri  

 

Articolul 3. Legitimarea sportivilor se va face pe baza de:  
• Legitimație de sportiv F.R.H., A.J.H. / A.M.H., cu poză, viză medicală și viză anuală. 

  
• Legitimație de sportiv eliberată de A.J.H. / A.M.H., cu poză, viză medicală și viză 

anuală.  
− La Faza semifinală și Turneul Final, participarea sportivilor/sportivelor va fi în mod 

obligatoriu pe baza legitimației tip F.R.H. cu poză, viză medicală şi viză anuală. 
 

În toate fazele competiției echipele participante au obligația de a folosi numai sportivii proprii. 

In cazul in care sunt mai multe echipe ale aceluiasi club inscrise in competitie, sportivii nu vor 

avea drept de a juca decat la 1 din cele 2 echipe. 

 

Articolul 4. Sistemul de desfășurare al competiției  
4.1.Competiția se va desfășura în sistemul organizarii de turnee (minim 3 jocuri) de catre 

fiecare echipa participanta in competitie. 

 In cazul in care o echipa din afara ariei de activitate a AMHB se inscrie (si este accceptata) 

in Campionatele AMHB, atunci acea echipa este obligata a asigura sala pe teritoriul 

Municipiului Bucuresti.  
 
4.2.Spațiul de joc: teren de handbal de dimensiuni regulamentare (40X20) 

 

4.3.Dimensiunea mingii de joc: minge mărimea 1, atât la feminin, cât și la masculin. 
 
4.4.Timpul de joc: 2 reprize a 20 minute 

 
4.5.Pauza: 5 minute 

 
4.6.Eliminarea: 1 minut 

 

4.7.Time-out: 3 pentru fiecare echipă, 
 

4.8. În toate fazele competiției echipele participante au obligația de a folosi numai sportivii 

proprii. Nu sunt permise împrumuturile de jucători / jucătoare. 
 
4.9. Cluburile pot înscrise în competiția de J IV mai mult de o echipă.  
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În faza pe euro-regiuni se poate califica o singură echipă a clubului (cea mai bine clasată) 

rezultatele echipei a 2-a fiind anulate. 
 
  4.10. Loturile echipelor înscrise de un club nu pot fi modificate pe parcursul desfășurării 

etapei pe localitate. Mutarea jucătorilor de la o echipă la alta a aceluiași club este permisă 

doar în fazele superioare ale campionatului (faza pe euroregiuni). 
 
4.11. Se recomanda folosirea tuturor sportivilor/sportivelor înscrise în Raportul de Joc. 

 
4.12. În privința spectatorilor: încurajarea sportivilor/sportivelor se va realiza numai prin 

scandări libere (fără înjurături sau expresii triviale ) și aplauze. Este interzisă folosirea 

mijloacelor de zgomot (tobe, vuvuzele, etc ) și mijloacelor de amplificare (portavoce, boxe 

portabile, microfon,   etc 
 

 

Articolul 5. Transferul jucătorilor Juniori IV 

5.1.Transferul jucătorilor Juniori IV se realizează de către A.M.H.  
5.2.Perioada de transfer este cuprinsă între 1 iulie 2022 și ziua de dinaintea începerii fazei 

pe euroregiuni.  
5.3.AMH (in urma discutiilor cu AJH-urile din RO8, ulterior RO3 – in fazele superioare) 

are obligația transmiterii către antrenorul federal responsabil, a datei alocate 
desfășurării fazei pe euroregiuni precum si a locului de disputare.  

5.4.Dacă un sportiv Junior IV a participat și în Campionatul Național al Juniorilor III, 

acesta va avea ca termen limită al transferului, data stabilită pentru categoria Juniorilor 
III. 
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