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                         MODALITATE  DE   DESFASURARE 
 
 
 
        Aceasta editie de campionat a fost proiectata  20-22 de echipe ,reprezentand 
institutii si societati comerciale din municipiul ROMAN. 
       Modalitatea de înscriere a fost pe baza unor anunturi in mass-media precum si 
a confirmarii de participare a echipelor din editia trecuta de campionat. 
       Durata campionatului este de aproximativ 9 luni,mai exact : 
 29Februarie-1Martie 2008 pana la 29 Iunie 2008 - turul campionatului 
 22 August 2008 pana la 20 Decembrie 2008-returul. 

     In tot acest timp echipele vor juca ficare cu fiecare pana la desemnarea 
castigatoarei editiei de campionat 2008.        
      Ficare echipa (societate sau institutie) participanta are calitatea de partener al 
Primariei Municipiului Roman sponsorizand pe baza unui protocol de colaborare 
(vezi anexa) cheltuielile necesare baremului de arbitraj ,asistenta 
medicala,eventuale daune si stricaciuni la baza materiala  a salii ,achizitionare de 
mingi pentru intreaga perioada de desfasurare a competitiei,achizitionarea unui set 
de plase de cea mai buna calitate pentru porti. 
     Echipele inscrise in campionat vor juca conform Regulamentului F.R.F.in sala si 
Regulamentului de ordine si disciplina elaborat. 
     Meciurile se vor juca in fiecare sfarsit de saptamana si cand este cazul si in 
timpul saptamanii(etape intermediare)in perioada mai sus mentionata fara sa 
afecteze prioritatile salii polivalente si fara a perturba programul de chirii a salii. 
     In programarea etapelor si a meciurilor pe ore se va tine cont de urmatoarele : 
 
  -prioritatile salii polivalente-echipa HCM Roman(meciuri,antrenamente) 
,antrenamentul oficial al adversarelor echipei HCM Roman,turnee nationale sau 
intrenationale pe diferite ramuri de sport,festivitati cultural-artistice ce pot avea loc. 
 
  -importanta meciurilor-situatie data pozitia in clasament a echipelor precum si de 
impactul asupra spectatorilor(atragerea lor la sala la ore rezonabile) 
 
  -participarea unor jucatori sau echipe si la alte competitii care aduc prestigiu si 
onoare municipiului Roman sau a judetului Neamt. 
 
Meciurile din cadrul unei etape se pot amana atunci cand cele 2 echipe sunt de 
acord (motivand clar amanarea) sau cand responsabilul decide numai din motivele 
prezentate anterior fara sa afecteze programul salii polivalente. 
 
Un meci nu poate fi reprogramat mai tarziu de 2 etape sau 2 saptamani de la data la 
care a fost amanat.      


