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REGULAMENT DE DESFASURARE A
CUPEI COPILULUI 2015
Juniori IV, Copii, FETE + BAIETI.
1.
Festivalurile “Cupa Copilului”, editia 2015/2016, sunt organizate de catre A.M.H.
Bucuresti si au ca scop principal marirea numarului de echipe, de juniori si copii in special,
atragerea unui numar tot mai mare de echipe din provincie, care din motive financiare sau de alta
natura, nu pot participa in competitiile organizate de F.R.H., precum si, mai ales cresterea valorica
a acestei competitii in randul copiilor si juniorilor.
Se urmareste, de asemenea, perfectionarea antrenorilor, arbitrilor si altor persoane oficiale
precum si formarea si omogenizarea echipelor de juniori pe categorii competitionale, in vederea
participarii lor cu un coeficient ridicat de valoare in campionatele F.R.H., de obtinere a unor locuri
fruntase, ce permit accesul in mod deosebit a echipelor din Bucuresti si jud. Ilfov, la fazele
semifinale si finale nationale.
Pentru cresterea valorica a competitiei, au fost invitate si vor participa la Turneele “Cupa
Copilului” si echipe din provincie, echipe ce desfasoara activitate si in cadrul Campionatelor
Nationale ale F.R.H., dar in mod deosebit a celor care nu pot participa in competitiile nationale.
Competitia se va desfasura in perioada 01.10.2015 – 15.06.2016,
1.1.

1.2

1.3.

Turneele “Cupa Copilului” juniori(e) si copii se vor desfasura in conformitate cu prevederile
STATUTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL F.R.H. ed. 2015 si a
regulamentelor acesteia, a buletinului oficial nr. 3 al F.R.H./25.08.2003, a Regulamentului
de Desfasurare a Activitatii Handbalistice si a hotararilor CONSILIULUI DIRECTOR AL
A.M.H.
Prezentul regulament a a fost aprobat de CONSILIUL DIRECTOR AL A.M.H. in sedinta
din data de 21.09.2015, in urma propunerilor venite din partea antrenorilor si oficialilor
echipelor.
Acest regulament a fost adoptat in unanimitate de catre toti antrenorii participanti la sedinta
de dezbatere a modului de desfasurare, a noului campionat municipal de juniori ed.
2015/2016.

2. DREPTURI CE REVIN CLUBURILOR , ASOCIATIILOR SPORTIVE, SECTIILOR,
SCOLILOR GENERALE, LICEELOR, CENTRULUI UNIVERSITAR BUCURESTI,
CLUBURILOR PRIVATE, CLUBURILOR DIN PROVINCIE, ECHIPELOR,
CLUBURILE DIN JUDETUL ILFOV, PARTICIPANTE LA Festivalul CUPEI
COPILULUI, 2015/2016.
2.1.
Cluburile si Asociatiile sportive, de la punctul 2 se pot inscrie in competitie, pe baza de
voluntariat. Documente necesare inscrierii echipelor in competitia municipala:
Cerere de inscriere (click pe link) din partea clubului, asociatiei sportive, sectiei, universitatii,
liceelor, scolilor cu program sportiv, (clase), asociatii sportive de drept privat, alte grupari cu profil
handbal si care nu au scop lucrativ sau patrimonial, in conformitate cu art. 3 din Statutul A.M.H.
Buc., semnata si stampilata de club.
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Cerere de afiliere (click pe link) , pentru cei care nu sunt afiliati la A.M.H. Buc., nu este cazul
echipelor din provincie.
Orice alt document care sa ateste calitatea si dreptul celor in cauza sa poata participa la
competitii municipale de handbal.
2.2.
Pot participa la competitie, toate echipele care solicita acest lucru, in mod voluntar si care
recunosc si respecta Statutul si Regulamentele A.M.H., privind organizarea de jocuri sportive
oficiale.
2.3.
Cluburile si asociatiile sportive participante in competitie, beneficiaza de gratuitate in ce
priveste, chirie sala, barem arbitraj si observator, barem asistenta medicala, inregistrare video, in
sarcina echipelor revine plata contravalorii vizei anuale, valabila pentru participarea in competitia
municipala, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a
Activitatii Handbalistice editia 2015, la nivelul F.R.H., art. 13:3, in cuantum de 10 lei/sportiv/oficial,
pentru echipele de juniori si de 20 lei/sportiv/oficial pentru echipele de seniori.
2.4.
Cei care doresc sa prezinte la joc asistenta medicala proprie, a clubului sau asociatiei
sportive, o pot face, A.M.H. suportand baremul de participare la jocuri.
2.5.
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 numai sambata si duminica
(exceptie, zilele in care au loc testari cu elevii pe sector sau capitala, acele jocuri vor fi
reprogramate de A.M.H), s-au in cazuri cu totul exceptionale, cu acordul celor in cauza.
2.6.
PERIOADA DE DESFASURARE A COMPETITIEI ESTE:
01.10.2015 – 21.12.2015, prima parte si 09.01.2016 – 15.06.2016, ultima parte, respectandu-se
vacanta de iarna a sportivilor si oficialilor,.
2.7.
Echipele pot inscrie pe raportul de joc un numar de maxim 16 sportivi proprii, si 4 oficiali. La
categoriile copii si minihandbal pot fi inscrisi pe raportul de joc,
2.8.
Persoanele oficiale, pot lua loc pe banca de schimb a echipei proprii, pe baza de legitimatii
tip A.M.H / FRH,., model 2006, sau dupa caz, pe baza de tabel, avand viza medicala recent
trecuta cu stampila si parafa medicului, cu valabilitate pe timpul desfasurarii competitiei, fara de
care nu pot lua loc pe banca de rezerve a echipei proprii.
2.9.
Pana la inceperea campionatelor, cei interesati, pot primi prezentul regulament care va sta
la dispozitia echipelor la sediul functional al A.M.H. si gazduit pe portalul (site-ul) www.amh.ro, pe
toata perioada de desfasurare a competitiei.
2.10 La jocuri nu se va tine scorul, doar se vor trece jucatorii ambelor echipe pe raportul de joc,
pentru evidenta AMH, scopul acestor festivaluri fiind de a atrage cati mai multi copii
2.11 Persoanele oficiale, ale cluburilor si asociatiilor se pot adresa comisiei de organizare a
campionatelor, cu orice problema ce tine de buna desfasurare a competitiei, oricand, pentru
imbunatatirea activitatii A.M.H.
2.12. Oficialii echipelor pot depune in scris contestatii, memorii , pot face apel cu privire la unele
situatii ce li se par a fi neregulamentare, se pot adresa in scris, atunci cand considera ca cererea
lor nu a fost solutionata corespunzator, in spiritul regulamentelor F.R.H., A.N.S. si A.M.H.

3.

OBLIGATII CE REVIN ECHIPELOR PARTICIPANTE.

3.1.
3.2.

Sa respecte in totalitate STATUTUL SI REGULAMENTELE F.R.H SI ALE A.M.H.
Sa respecte hotarariile date de presedintii- directorii cluburilor si asociatiilor sportive.
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3.3.
Este obligatorie prezentarea la jocuri a echipelor cu antrenorii proprii, iar in situatii
deosebite (dar bine motivate), cu antrenor din cadrul clubului, sau student care face practica la
club.
3.4.
Este obligatoriu prezentarea carnetelor sportivilor si oficialilor echipei proprii, sau dupa caz
a tabelelor cu copii, prezenti la teren, scorer - cronometrorului, cu cel putin 15’ (minute) inainte de
ora oficiala, de incepere a jocului.
3.5.
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.
3.6.
Sportivii sunt obligati sa se prezinte la jocuri, cu cel putin 15’ 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).
3.8.
Pana la data de incepere a competitiei , toate echipele vor prezenta adresa de inscriere in
campionat ( in conformitate cu cele hotarate in sedinta cu antrenorii), semnate si stampilate de
presedintii – directorii cluburilor.
3.9.
Echipele, cu sportivii si oficialii proprii, sunt obligate a participa la competitie, numai pe baza
de viza medicala, recent trecuta in carnetele de legitimare, pe tabelele cu jucatori sau aviz medical
flotant (pe o perioada determinata), valabile pana la terminarea competitiei.
4.0
Antrenorii si oficialii echipelor, pot lua loc pe banca echipei proprii, la jocurile oficiale
organizate de A.M.H., numai pe baza de carnet de legitimare, model 2006, sau pe baza tabelului
de inscriere. Lipsa acestuia determina arbitrii jocului sa interzica accesul in zona oficialilor a celor
in cauza.
Participarea tuturor sportivilor si oficialilor la competitie se face cu carnete tip F.R.H., sau
carnete tip A.M.H., cu poza, sau pe baza de tabele. Fara aceste documente oficialii si sportivii nu
pot lua parte la jocurile oficiale.

4.
REGULAMENT DE DESFASURARE A FESTIVALULUI “CUPA COPILULUI”
JUNIORI 4 SI COPII (FETE + BAIETI).
4.1.
Inscrierile la festival sunt cele de pe site-ul AMH www.amh.ro
4.2.
Programul jocurilor, pe etape este cel gasit pe site-ul amh (sectiunea Competitii)
4.3.
Participarea echipelor in competitie, se face pe baza inscrierilor individuale, pe ani de
varsta, astfel:
Masculin / Feminin:
Juniori 4
= 2003 – 2004 si mai mici
Minihandbal
= 2005 si mai mici
4.4
In cazul in care competitia de minihandbal se va desfasura pe teren redus, aceasta
trebuie sa se desfasoare cu un numar de 5 copii (4 jucatori + 1 portar), iar arbitri vor fluiera
decat faulturile si golul.
4.5
La competitia de mininhandbal orice comportare nesportiva a copiilor va fi sanctionata
verbal de catre arbitri, iar in cazul in care acesta abatare este grosolana, jucatorul va fi eliminat
pe o perioada de 1 min.
4.6
La competitia de mininhandbal la 3 eliminari temporare jucatorul va fi descalificat, dar va
avea drept de joc la urmatorul joc.
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4.7
Jocurile de juniori 4(masculin + feminin) vor respecta Regulamentele FRH / AMH in
vigoare, conform juniorilor.

4.8.

Durata desfasurarii jocurilor pentru fete si baieti, este :
juniori 4 de pana la: = 2 x 20’ cu pauza de 10’
minihandbal de pana la: = 2 x 15’ cu pauza de 10’

4.9 Sali in care se desfasoara competitia:
LUCIAN GRIGORESCU
C.S.S. 2 PANTELIMON
RAPID
Scoala 191
Scoala 164
CSU Agronomia
C.S.S. 6
SCOALA 30
Scoala 96
Scoala 64
Dobroesti
ALTE SALI ce vor fi disponibile in timpul anului.
4.10 Programul jocurilor (pe calculator) si afisarea lui, se face in intervalul luni - joi , pentru
saptamana respectiva si se instaleaza pe site-ul www.amh.ro ., acesta fiind intocmit de
presedintele Comisiei de Competitii al A.M.H.
4.11 Pentru efectuarea unor anunturi, legate de competitie, delegatii echipelor, sunt obligati a
anunta telefonic Presedintele Comisiei de Competitii, sau dupa caz, unul din membrii organizatori
ai competitiei.
4.12 Participarea la joc a sportivilor si oficialilor, se face pe baza de carnete F.R.H. sau A.M.H.,
sau borderou cu sportivii, la toate categoriile competitionale, fete + baieti cu viza medicala
regulamentara, viza medicala flotanta, cu termen delimitat de valabilitate, avizat si semnat de
A.M.H..
4.13 Aceste tabele vor fi lasate comisiei de organizare pentru evidenta si transmise pe email la
adresa competitii@amh.ro
4.14 A.M.H. si echipele participante asigura asistenta medicala, plata asistentei medicale
efectuandu-se de catre A.M.H., la toate salile unde se desfasoara activitatea competitionala
oficiala.
4.15. Eventualele abateri de la normele de disciplina, sau etica sportiva, in relatiile cu adversarii,
coechipieii, spectatorii, arbitrii principali sau ajutatori, cu membrii conducerii F.R.H. sau A.M.H.,
inaintea, in timpul si dupa terminarea jocurilor, atat pentru sportivii trecuti pe raportul de joc,
precum si a unor persoane oficiale si sportivi ce se afla la locul de desfasurare a competitiei, vor fi
solutionate de comisia de disciplina, dupa caz, Consiliul Director al A.M.H.
4.16. Nu se admit reprogramari de jocuri, decat in situatii cu totul deosebite.
4.17. 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.
4.18. Comunicari, in mod exceptional, la telefon, se pot face catre echipe, numai de:
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MANEA DORU – Presedintele A.M.H.
PIRVU Mihai – Presedinte Comisia de Competitii
TOFAN Laurentiu – VicePresedinte Comisia de Competitii
BELU Horatiu – Presedinte Comisia de Arbitri
VICEA Viorel – Presedinte Comisia de Disciplina

4.19. Transferarea sportivilor, de la o unitate sportiva la alta, se poate face, numai in cazuri
exceptionale avand acordul tuturor antrenorilor, precum si a Presedintelui/VicePresedintelui
Comisiei de Competitii.
4.20. Anuntarea telefonic, a programului jocurilor, este un act neoficial ,(eventualele neintelegeri
de catre echipe), duc la responsabilitatea acestora , privind unele inexactitati referitoare la
desfasurarea jocurilor, delegatii echipelor sunt obligati, a lua la cunostinta de program, de la
Presedintele Comisiei de Competitii, s-au de pe site-ul www.amh.ro .
4.21. Corespondenta dintre cluburi si A.M.H. se poate face si prin cutia postala a A.M.H.,
amplasata la intrarea in Liceul N.KRETZULESCU (langa cabina portar) precum si la adresa de
email presedinte@amh.ro
4.22. Adresa A.M.H. este: str. Apusului, nr. 54, bl. 49, sc.2, et.1, ap.25, sector 6, tel/fax:
004021. 434.17.76, mobil 0744. 48.58.13, e mail , pagina web www.amh.ro. Sediul functional este
in str. Hristo Botev, nr. 17, sector 3, in incinta Liceului Economic,, Nicolae Kretzulescu’’, corp B,
etaj 3.

5

SANCTIUNI DISCIPLINARE

6.1.
In cazul in care se observa neseriozitate in abordarea cu hotarare a jocurilor, echipele in
cauza vor fi avertizate in scris si in caz de recidiva, eliminate din competitie, fara a avea dreptul de
a se inscrie in editia viitoare a campionatului.
6.2.
Prima neprezentare a echipei la joc = AVERTISMENT SCRIS, dat antrenorului.
A doua neprezentare = ELIMINARE din competitie, ( exceptie situatiile de forta majora, sau
a unor situatii cu totul deosebite, bine motivate in scris).
6.3.
Pentru prima neprezentare a antrenorului la joc = AVERTISMENT scris la club.
6.4.
Pentru a doua neprezentare la joc a antrenorului titular al echipei, sau a altui antrenor
(student) din cadrul clubului = AMENDA 50 (cinci zeci ron)

neachitarea amenzii in termen de 7 zile lucratoare, de la neprezentarea la joc, atrage dupa
sine dublarea acesteia, iar neachitarea sumei majorate, in termen de 14 zile lucratoare, de la
neprezentarea la joc, duce la excluderea echipei din campionat. Echipa al carui component
(antrenor) nu a achitat amenda in termen de 7 zile nu va mai fi programata in competitie. Inscrierea
echipelor clubului in campionatul viitor, se va face numai dupa achitarea amenzilor restante.
5.9
Prezentarea la teren, fara carnete de legitimare, tabel cu sportivi sau viza medicala a
echipei, este similar cu NEPREZENTAREA echipei la joc.
Prezentarea echipei fara echipament corespunzator, sau fara mingii, se considera
NEPREZENTARE si echipa nu poate participa la acel joc.
6.8.
Atitudinea ireverentioasa, lipsita de fair-play, a unui oficial, sportiv sau arbitru, pe terenul de
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joc sau in afara lui, in sediul clubului, al F.R.H. sau A.M.H., atrage dupa sine o SANCTIUNE
DISCIPLINARA, PRECUM SI UNA PECUNIARA, celui in cauza, in conformitate cu regulamentul
disciplinar al F.R.H.
6.9.
A.M.H. poate aplica unele sanctiuni disciplinare, pana la eliminarea din competitie si pentru
unele fapte incompatibile cu activitatea si morala sportiva, ce nu sunt trecute in acest regulament.
7.

DISPOZITII FINALE

7.1.
Pentru situatii, neprevazute in prezentul regulament, se aplica normele in vigoare ale
Statutului de Organizare si Functionare ale F.R.H.
7.2.
Se va percepe o taxa de 50 RON pentru depunerea unei contestatii la Comisia de
Disciplina, precum si o taxa de 150 RON pentru depunerea unei contestatii la Comisia de Apel.
7.4.
In interesul bunei desfasurari a competitiei, Comitetul Director al A.M.H. poate aduce
imbunatatiri, sau modificari, prezentului regulament, care vor fi trecute pe portalul (site-ul)
asociatiei, in situatii cu totul exceptionale.
7.5
In cazul in care sala de desfasurare este de capacitate mica, organizatorului (Comisia de
Competitii, si responsabilul de sala, poate limita intrarea spectatorilor, in cazul in care numarul de
spectatori depaseste numarul de persoane aprobate in planul furnizat ISU.

Editat de catre CONSILIUL DIRECTOR AL A.M.H. si publicat celor interesati, incepand cu data de
11.12.2015.
Presedinte Comisia de Competitii a A.M.H.
Pirvu Mihai
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