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MODALITATE  DE  DESFĂŞURARE 
 

 

 

        Acest campionat a fost proiectat pentru echipe reprezentând instituţii şi 

societăţi comerciale din municipiul Roman. 

       Modalitatea de înscriere a fost pe baza unor anunţuri în mass-media. 

       Durata campionatului este de aproximativ 8 luni, mai exact : 

 Martie 2012 - Iunie 2012: turul campionatului (începere la data de 27 

martie 2012); 

  August 2012 - Decembrie 2012: returul. 

      În tot acest timp echipele vor juca fiecare cu fiecare până la desemnarea 

câştigatoarei ediţiei de campionat 2012.        

       Fiecare echipă (societate sau instituţie) participantă trebuie să suporte 

cheltuielile necesare baremului de arbitraj, asistenţa medicală, eventuale daune 

şi stricăciuni la baza materială a sălii, achiziţionare de mingi pentru întreaga 

perioadă de desfăşurare  a competiţiei. 

      Echipele înscrise în campionat vor juca conform Regulamentului F.R.F. şi 

Regulamentului de ordine şi disciplină elaborat. 

      Meciurile se vor juca în fiecare săptămână, marţi şi miercuri în intervalul 

orar 17
00

-22
00

 pe terenul din Parcul Municipal Roman şi pe terenul din cadrul 

complexului sălii polivalente fără să afecteze priorităţile terenurilor de joc şi fară 

a perturba programul de chirii a acestor terenuri. 

      În programarea etapelor şi a meciurilor pe ore se va ţine cont de 

următoarele : 
 

- turnee naţionale sau internaţionale pe diferite ramuri de sport, festivităţi 

cultural-artistice ce pot avea loc. 
 

- importanţa meciurilor- situaţie dată de poziţia în clasament a echipelor 

precum şi de impactul asupra spectatorilor. 
 

- participarea unor jucători sau echipe şi la alte competiţii care aduc 

prestigiu şi onoare municipiului Roman sau a judeţului Neamţ. 

 

Meciurile din cadrul unei etape se pot amâna atunci când cele 2 echipe 

sunt de acord (motivând clar amânarea) sau când responsabilul decide numai din 

motivele prezentate anterior. 

 

Un meci nu poate fi reprogramat mai târziu de 2 etape sau 2 săptămâni de 

la data la care a fost amânat.      

 

 


