REGULAMENT HANDBAL – CSE 2017

1. Timpul de joc
Timpul de joc este de 2 reprize a 15 minute. Pauza dintre reprize este de 5 minute.
Dacă rezultatul este egal la sfârşitul timpului normal de joc şi dacă trebuie desemnat
un câştigător, echipele vor juca prelungiri, după o pauză de 5 minute. Prelungirea este de
2 reprize a 5 minute fiecare, cu o pauză de 1 minut între cele 2 reprize. Dacă rezultatul
este tot nedecis, câştigătorul va fi stabilit folosind aruncările de la 7m ca modalitate de
tie-break (stabilire rapidă a învingătorului) unde vor fi urmate procedurile de mai jos .
În cazul în care aruncarea de la 7 metri este folosită ca modalitate de tie-break (stabilire
rapidă a unui câştigător), atunci la aceste aruncări pot participa jucatorii care nu sunt eliminaţi
sau descalificaţi la sfârşitul timpului de joc. Fiecare echipă nominalizează 5 jucători. Aceşti
jucători execută câte o aruncare fiecare, alternativ cu jucătorii echipei adverse. Echipele nu sunt
obligate să anunţe ordinea în care jucătorii desemnaţi execută aruncările. Portarii pot fi
nominalizaţi printre executanţi. Jucătorii pot participa, la aruncările de la 7 metri, atât ca
executanţi, cât şi ca portari. Arbitrii decid poarta la care se vor executa aruncările.

Fiecare echipă are dreptul să beneficieze de un time-out de echipă de 1 minut în
fiecare repriză a timpului normal de joc, dar nu și în prelungiri.

2. Echipa
O echipă este formată din 7 jucători (6 jucători de câmp + portar + rezervă) dintre
care maxim 3 băieți.

3. Echipamentul
Toţi jucătorii de câmp ai unei echipe sunt rugați să fie în tricouri de aceiași culoare ( în
caz contrar se vor presta veste pentru una din echipe ) și pantofi de sport.

Regulile privind următoarele aspecte:
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terenul de joc
mingea
schimbările de jucători
accidentarea unui jucător
portarul
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spaţiul de poartă
jucarea mingii, jocul pasiv
faulturile şi comportarea nesportivă
marcarea unui gol
aruncarea de începere
aruncarea de la margine
aruncarea de la poartă
aruncarea liberă
aruncarea de la 7 metri

ü arbitrii
se vor aplica conform REGULAMENULTULUI FEDERAȚIEI ROMÂNE DE
HANDBAL.

