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Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 29 din 21.03.2012 

 

 

 

REGULAMENT DE ORDINE ŞI DISCIPLINĂ 
 

 

 1. Nimeni nu poate invoca necunoaşterea, cunoaşterea insufucienţa sau 

interpretarea eronată a regulilor de disciplină, pentru a fi exonerat de răspundere 

disciplinară. 
 

 2. Comportamentul nesportiv, încalcarea Legilor Jocului, precum şi 

nerespectarea regulamentelor de joc se sancţionează cu dispoziţiile prezentului 

regulament. 
 

 3. Echipele sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, oficialilor, 

membrilor, galeriilor  lor. 
 

 4. Echipele răspund în mod solidar cu penalităţile sportive aplicate 

jucătorilor, oficialilor,galeriilor. 

 

 5. Echipele răspund direct de modul în care sunt efectuate etapele de 

suspendare ale propriilor jucători. 
 

 6. Orice persoană care participă cu intenţie la comiterea unei abateri 

disciplinare, ca instigator sau complice va fi sancţionat. 
 

 7. La sancţiunile aplicate se adaugă în toate cazurile şi penalităţi sportive. 
 

 8. Suspendarea executării sancţiunii poate avea loc atunci când au fost 

executate cel puţin jumătate din sancţiunea aplicată, persoana nu a mai fost 

sancţionată anterior, se apreciază că scopul poate fi atins chiar fără executarea 

acesteia. 
 

 9. În determinarea sancţiunii aplicabile, organizatorul va avea în vedere toţi 

factorii relevanţi în cauza precum şi gradul de vinovăţie în săvârşirea abaterii 

disciplinare. 
 

 10. Vătamarea corporală: fapta unui jucător prin care s-a pricinuit afectarea 

integrităţii corporale sau a sănătăţii unei alte persoane şi se sancţionează cu 

suspendarea de la 4 la 8 jocuri. 
 

 11. Fapta unui jucător de a ataca cu intenţie o altă persoană prin lovire, 

bruscare sau alte violenţe fără a aduce atingere integrităţii corporale sau sănătăţii 

acesteia se sancţionează cu suspendare de la 2 la 4 jocuri. 
  

 12. Fapta unei persoane de a scuipa o altă persoană se sancţionează cu 

suspendarea de la 6 la 8 jocuri. 

 

 13. Fapta unui jucător sau a unui oficial de a participa la o agresiune 

colectivă se sancţionează cu suspendarea de la 6 la 12 jocuri. 
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 14. Dacă în cazul unei agresiuni colective nu este posibilă identificarea 

autorului, organizatorul poate dispune sancţionarea căpitanului de echipă şi a 

echipei. Căpitanul poate fi suspendat de la 1 la 4 jocuri. 
  

 15. Conduita necorespunzătoare a echipei, poate fi sancţionată cu penalitate 

sportivă  atunci când: 5 jucători sunt avertizaţi în acelaşi meci; când 3 jucători 

sunt eliminaţi în acelaşi meci; când un grup de jucători ameninţă sau foloseşte 

forţa unui oficial de meci. 
 

 16. Fapta unei persoane care prin orice mijloace dar mai ales prin gesturi sau 

cuvinte jignitoare aduce atingerea onoarei sau reputaţiei unei persoane se 

sancţionează cu suspendarea de la 2 la 3 jocuri. 
 

 17. Fapta unei persoane de a intimida un  oficial de meci printr-o ameninţare 

gravă dacă aceasta este de natură să alarmeze, se sancţionează cu suspendare de 

la 4 la 6 jocuri. 
 

 18. Fapta unei persoane de a folosi violenţe sau ameninţări pentru a 

determina un oficial să efectueze o anumită acţiune sau de a împiedica prin orice 

mijloace să acţioneze în mod liber se sancţionează cu excludere din campionat. 
 

 19. Fapta unei persoane de a promite sau oferi sume de bani jucătorilor unei 

echipe pentru a-şi apăra sau nu corect şansele într-un meci oficial se 

sancţionează cu excludere din campionat şi depunctarea echipelor implicate de 

la 3 la 9 puncte. 
 

 20. Fapta jucătorului sau a oficialului de echipă de a incita în mod public la 

ură sau violenţă se sancţionează cu suspendare de la 6 la 12 jocuri. In cazuri 

grave , în special când abaterea este comisă prin mass-media sau dacă are loc în 

ziua meciului în zona terenurilor de joc, fapta se sancţionează cu excludere din 

Campionat. 
 

 21. Fapta unei persoane de a provoca publicul în timpul unui meci se 

sancţionează cu suspendare de la 2 la 4 jocuri. 
 

 22. Retragerea de pe teren sau refuzul de a relua jocul precum şi 

neprezentarea la jocurile amânate sau întrerupte se sancţionează cu pierderea 

jocului cu 10-0. La  a doua abatere echipa va fi exclusă din competiţie. 
 

 23. Neprezentarea la 1 joc din campionat se penalizează cu pierderea jocului 

cu scorul de 10-0 şi amenda de 100 lei, iar la 2 jocuri din cadrul Campionatului 

se sancţionează cu excludere din competiţie. 
 

 24. Admiterea în incinta terenului de joc sau la vestiare a altor persoane 

decât cele înscrise pe tabel se sancţionează cu avertisment iar în caz de recidivă, 

penalizare de la 3 la 6 puncte. 
 

 25. Neexecutarea dispoziţiilor date de arbitru în legătura cu desfăşurarea 

jocului, înainte sau în timpul jocului se sancţionează cu pierderea jocului cu    

10-0. 
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 26.  Neplata baremurilor regulamentare cuvenite arbitrilor şi a penalităţilor 

disciplinare se sancţionează cu neprogramarea la următoarele meciuri, iar 

meciurile nedispuse se vor omologa  cu 10-0 în favoarea echpei adverse. 
 

 27. Folosirea neregulamentară a unui jucător se sancţionează cu pierderea 

jocului cu 10-0. 
 

 28. Folosirea unui jucător în stare de ebrietate se sancţionează cu 

avertisment, dacă această stare a fost descoperită înainte de începerea partidei şi 

jucătorul nu a luat parte la joc şi dacă această stare a fost descoperită în cursul 

sau după încheierea partidei se sancţionează cu pierderea jocului cu 10-0. 
 

 29. Refuzul unui jucător sancţionat de arbitru cu eliminare de a parăsi 

terenul de joc şi de  a merge la vestiare se sancţionează cu suspendare de la 2 la 

4 jocuri. 
 

 30.  Echipele sunt răspunzătoare pentru evidenţa cartonaşelor galbene şi 

pentru încadrarea  în termenul regulamentar de plată. 
  

 31. Echipa care este însotiţă de spectatori (galerie) este direct responsabilă 

de comportamentul acestora iar eventualele penalităţi şi abateri se vor răsfrânge 

asupra echipei. 
 

 32. Neprezentarea delegaţilor la şedinţele tehnice se va sancţiona cu 

penalitate de 10 lei şi 1 punct penalizare pentru fiecare absenţă. 
 

 33.  Deterioarea sau distrugerea vestiarelor/obiectelor din vestiare, pereţilor, 

uşilor, toaletelor, scaunelor din  tribune, reflectoarelor, porţilor de joc, terenului 

de joc  se sancţionează cu penalitate de 500 lei. 
  

 34. Neprezentarea documentelor de identitate la primirea spre utilizare a 

vestiarului la gardian atrage după sine imposibilitatea de a folosi vestiarul. 
 

 35. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în vestiare, acest 

lucru fiind permis în locurile special amenajate, abaterea sancţionându-se cu 

penalitate de 100 lei. 
 

 36. Prezenţa pe terenul de joc se va face în echipament sportiv şi 

încălţaminte tip sport, în caz contrar este interzis accesul pe terenul de joc. 
 

 37. La contestaţiile care se vor face în mod oficial vor fi prezenţi delegaţii 

celor 2 echipe şi dacă este cazul a jucătorului implicat. Aceste contestaţii se vor 

face numai de echipele implicate în acel meci cel târziu după încheierea jocului 

fără ca jucatorul implicat să fi părăsit sala polivalentă,  altfel contestaţia nu va 

mai fi valabilă.  
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Cuantumul penalităţilor sportive 

 
 Vătămarea corporală asupra unui jucător : 50 lei - 100 lei; 

  asupra unui oficial : 70 lei - 120 lei; 

 

 Lovire, alte violenţe săvârşite de jucător : 40 lei - 80 lei; 

 Fapta de a scuipa o persoană : 40 lei - 80 lei; 

 Agresiune colectivă : 50 lei -100 lei; 

 Comportament jignitor asupra unui jucător: 30 lei - 50 lei; 

 asupra unui official: 50 lei - 70 lei; 

 Ameninţarea unui oficial: 20 lei - 40 lei; 

 Constrângerea unui official: 30 lei - 50 lei; 

 Falsul folosit de delegat ( jucători ) : 20 lei  - 40 lei; 

 Corupţie: 50 lei - 100 lei; 

 Incitare la ură şi violenţă : 40 lei - 60 lei; 

 Provocarea publicului : 20 lei - 40 lei; 

 Retragere de pe teren : 20 lei - 40 lei; 

 Neprezentare la joc: 100 lei; 

 Admiterea altor persoane în incinta terenului de joc sau la vestiare :  

                                                                                                   30 lei - 50 lei; 

 Neexecutarea dispoziţiilor arbitrilor : 10 lei - 30 lei; 

 Neplata baremurilor : 40 lei - 60 lei; 

 Folosirea de jucători în stare de ebrietate : 

      - înainte de joc: 10 lei - 30 lei; 

  - în timpul jocului sau după joc : 50 lei - 70 lei; 

 

 Refuzul de a părăsi terenul de joc : 20 lei - 40 lei; 

 Barem arbitraj: 50  lei /meci ; 

 Cartonas galben: 5 lei; 

   Cartonas roşu : 10 lei; 

   Neprezentarea unui jucător  chemat la comisie : 10 lei - 30 lei; 

   Taxa contestaţie: 50 lei; 

 
 

 


