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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A COMPETITIILOR DE SQUASH 

(Regulamentul Comsiei de Competitii) 

Art. 1. Organizarea competitiilor recunoscute de FRS trebuie sa respecte regulile prevazute in prezentul 
capitol, in acest sens Comisia de Competitii avand atributii de coordonare si avizare, in conformitate cu 
urmatoarele prevederi statutare:  

1. (1)  Conceperea si punerea in aplicare a regulamentului de competitii interne.  

2. (2)  Intocmirea de legitimatii pentru sportivi si crearea unei baze de date cu acestia.  

3. (3)  Transferuri interne si internationale a sportivilor si antrenorilor.  

4. (4)  Intocmirea si actualizarea Clasamentului National.  

5. (5)  Organizarea concursurilor gestionate exclusiv de frs 

Categorii Jucatori:  

Art. 2. Pentru asigurarea unui climat competitional cat mai echilibrat, Jucatorii sunt impartiti functie de 
criterii de gen (feminin si masculin), varsta, apoi valorice bazate pe Statistica Sportiva si in functie de 
ocazionalitatea practicarii squash-ului, dupa cum urmeaza:  

1. Seniori:  

a) Sportivi de Performanta (Divizia PRO);  

i. Masculin: Jucatorii aflati pe pozitiile 1-20 din Clasamentul National; 
ii. Feminin: Jucatoarele aflate pe pozitiile 1-8 din Clasamentul National;  

iii. Sau orice jucator care este legitimat, are viza medicala si se inscrie la competitiile diviziei Pro 

b) Practicanti de Squash (Divizia A si B); 

i. Divizia A Masculin: Jucatorii aflati pe pozitiile 21-50 din Clasamentul National;  

ii. Divizia A Feminin: Jucatoarele aflate pe pozitiile 9-20 din Clasamentul National; 

 iii. Divizia B Masculin: Jucatorii aflati de la pozitia 51 in jos in Clasamentul National;  

iv. Divizia B Feminin: Jucatoarele aflate de la pozitia 21 in jos in Clasamentul National;  

2. Juniori, Sportivi de Performanta: 

a)  Sub 19 ani;  

b)  Sub 17 ani;  

c)  Sub 15 ani;  
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d)  Sub 13 ani;  

e)  Sub 11 ani;  

(3) Veterani, Practicanti de Squash (nota: varsta comunicata mai jos este implinita la inceperea anului 
competitional):  

a)  Peste 35 ani;  

b)  Peste 40 ani;  

c) Peste 45 ani;  

d)  Peste 50 ani;  

e)  Peste 55 ani;  

f)  Peste 60 ani.  

Art. 3. Competitiile organizate de, sau sub licenta FRS, sunt de doua tipuri:  

1. Individuale, pentru toate categoriile mentionate mai sus;  

2. Pe echipe, formate din mai multi Jucatori.  

Conditii tehnice de desfasurare:  

Art. 4. Organizatorii competitiilor trebuie sa asigure conditii minime de desfasurare, in conformitate cu 
prevederile regulamentului, dupa cum urmeaza:  

(1) Criterii calitative terenuri  

a) Terenuri Categoria I - Toate categoriile. 

 b) Terenuri Categoria II - Toate categoriile.  

c) Terenuri Categoria III - Toate categoriile cu exceptia Seniori Sportivi de Performanta.  

d) Terenuri Categoria IV  

• -  Juniori sub 15 ani;  

• -  Seniori Practicanti de Squash.  

(2) Criterii cantitative terenuri - se pleaca de la premisa ca o competitie se organizeaza pe parcursul unui 
Weekend (sambata si duminica) atat pentru genul feminin cat si masculin, iar calificarile, atunci cand exista, 
incep vineri.  

a) Concursurile categoriilor Seniori Sportivi de Performanta se organizeaza:  
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• -  Pe minimum 3 terenuri pentru Campionatul National de Seniori;  

• -  Fie pe minimum 2 terenuri, in aceasta situatie este permis tabloul maximum de 48 de Jucatori 
pentru masculin si 16 pentru feminin;  

b) Pentru fiecare divizie, trebuie sa existe minimum un teren;  

c) Competitiile pe echipe se pot desfasura pe minimum 3 terenuri;  

Art. 5. Criterii de avizare medicala - organizatorul unei competitii trebuie sa se asigure de faptul ca jucatorii 
respecta obligatiile de eligibilitate medicala, precum si sa asigure Asistenta Medicala ceruta de cadrul legal 
si de prezentul regulament.  

Art. 6. Orice derogare de la prevederile de mai sus trebuie aprobata de Presedintele Comisiei de Competitii. 

Afiliere, legitimare si transferuri:  

Art. 7. Afiliere club - pentru acceptarea inscrierii la un concurs a sportivilor inregistrati intr-un club, 
asociatie sau structura sportiva (”Clubul”), sau pentru a organiza anumite competitii in conformitate cu 
prevederile regulamentului, acel Club trebuie sa fie afiliat FRS. In acest sens, se va transmite o cerere de 
afiliere, insotita de documentele prevazute in aceasta cerere cu cel putin 30 de zile anterior inceperii 
competitiei sportive respective.  

Art. 8. Afilierea in sine este purtatoare de taxe. Clubul este de asemenea obligat sa achite anumite taxe 
anuala de viza. 
Art. 9. Termenul de raspuns al FRS este de 20 de zile calendaristice. 
Art. 10. Legitimare Jucator - conditia principala pentru ca un Jucator sa fie admis in cadrul competitiilor 
nationale organizate de, sau sub licenta, FRS, este ca acesta sa fie Sportiv de Performanta legitimat la un 
club afiliat FRS sau Practicant de Squash inregistrat in baza de date a FRS.  

Art. 11. Legitimarea si inregistrarea sunt purtatoare de taxe in conformitate cu politica de taxe si bareme a 
FRS. 
Art. 12. Jucatorii vor fi nevoiti sa achite si o taxa anuala de viza.  

Art. 13. Taxele vor fi colectate de Cluburi si achitate catre FRS. In anumite situatii, se permite ca Jucatorul 
sa achite taxele direct. 

Art. 14. Juniorii beneficiaza de o reducere cu 50% a taxelor de inregistrare si legitimare, precum si a vizelor 
anuale sau a taxelor de concurs. 
Art. 15. In acest sens, fiecare Jucator va transmite FRS o solicitare, dupa cum urmeaza:  

(1) Un Practicant de Squash va transmite Cererea de Inregistrare/Legitimare, fara viza unui Club afiliat; 
cererea va fi transmisa, o singura data, cu cel putin 3 de zile calendaristice inainte de data concursului la care 
Practicantul de Squash doreste sa participe insotita de documentele solicitate in cerere;  

Art. 16. Un Sportiv de Performanta va transmite Cererea de Inregistrare/Legitimare, purtand viza unui Club 
afiliat, insotita de documentele solicitate in cerere; cererea va fi transmisa cu cel putin 3 de zile 
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calendaristice inainte de concursul la care Sportivul de Performanta doreste sa participe; 
Art. 17. FRS va pune la dispozitia cluburilor si Sportivilor de Performanta legitimatiile solicitate.  

Art. 18. Transferuri si imprumuturi - FRS permite afilierea/transferul/imprumutul unui Jucator la un club, 
ulterior inregistrarii/legitimarii acestuia, in baza unei Cererii de Afiliere/Transfer/Imprumut, purtand viza 
clubului anterior, daca este cazul – specificand ca Jucatorul nu are debite restante fata de acesta –si viza 
noului club.  

Art. 19. Transferurilor le sunt aplicabile urmatoarele reguli: 
(1) Perioada oficiala de transferuri este pauza inter sezoane sau pauza intra sezon; 
(2) Uzual, nu este necesar acordul clubului de provenienta pentru un transfer care are loc in pauza intra 
sezon, cu exceptia situatiei in care intre un Jucator si un club exista un contract; 
(3) Daca exista un contract care reglementeaza relatia dintre un Jucator si un club, acel Jucator se poate 
transfera numai prin cesiunea contractului in cauza catre un alt club;  

(4)  Cesiunea face obiectul negocierii intre parti;  

(5)  Pentru transferuri se achita o taxa catre FRS in conformitate cu politica de taxe;  

(6)  Primul transfer sau imprumut sunt scutite de taxe;  

(7)  Cu titlu de exceptie, sunt permise transferuri si in afara acestei perioade oficiale, conditionate de plata 
unor taxe mai mari, de primirea acordului clubului de provenienta si de interdictia Jucatorului de a participa, 
in cadrul Campionatului National pe Echipe, pentru 2 cluburi diferite in Romania in acelasi an 
competitional, daca este cazul; 
(8) De asemenea, cu titlu de exceptie, transferul unui Jucator in afara perioadei oficiale este permis fara 
achitarea taxei mai mari in situatii exceptionale si documentate (de exemplu: schimbarea domiciliului dintr-
un oras in altul);  

Art. 20. Cererea va fi transmisa de Jucatorul in cauza cu cel putin 5 de zile inainte de inceperea competitiei 
la care Jucatorul intentioneaza sa reprezinte noul club, fiind insotita de documentele prevazute in cerere. 

 Art. 21. Imprumutul este permis oricand pe parcursul anului, sub rezerva ca un Jucator nu poate juca pentru 
doua cluburi diferite in Romania, in competitiile pe echipe, in cursul aceluiasi an competitional.  

Art. 22. Solicitarea de imprumut Jucator este purtatoare de taxe.  

Conditii de participare:  

Art. 23. Pentru a putea participa la competitiile organizate de, sau sub patronajul FRS, un Jucator trebuie sa 
indeplineasca atat conditiile de inregistrare/legitimare, cat si conditiile secundare de mai jos. 
Art. 24. Eligibilitatea Medicala reprezinta certificarea starii corespunzatoare de sanatate a Jucatorului, asa 
cum este definita in Legea 69/2000, pentru a putea participa la manifestari sportive.  

Art. 25. In sensul prevazut atat in cadrul legal, cat si in cadrul regulamentului, un Jucator este considerat a fi 
eligibil din punct de vedere medical pentru a participa la o competitie de squash in conditiile prevazute in 
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regulamentul medical. 
Art. 26. Varsta - un Jucator nu poate participa la alte categorii decat cea de care apartine din punctul de 
vedere al varstei, cu anumite exceptii in concordanta cu cele ce urmeaza:  

1. Un Veteran poate participa la concursurile de varsta inferioara, precum si la concursurile de Seniori;  

2. Un Junior poate participa la concursurile de varsta superioara, precum si la concursurile de Seniori.  

3. In competitiile de Divizia Pro sunt admisi numai Sportivi de Performanta. Pentru ca un Practicant de 
Squash sa poate participa la aceste competitii, acesta trebuie sa migreze la statutul de Sportiv de 
Performanta (ex: legitimare si viza medicala).  

4. In competitiile de Divizia A si B sunt admisi numai Practicanti de Squash, romani sau straini. 
Sportivii de Performanta nu pot participa la aceste competitii.  

5. Un Jucator este obligat sa respecte un set minim de reguli de conduita sportiva onesta, prevazute in 
Codul de conduita al jucatorilor.  

6. Wild Card - in anumite situatii, cu titlu de exceptie de la regula de mai sus, unii Jucatori pot accede 
pe tabloul de concurs ale concursurilor Divizia Pro indiferent de pozitia din Clasamentul National in 
baza unui Wild Card (invitatie).  

Art. 27. Echipament admis - pentru a putea participa la un concurs organizat sub patronajul FRS, un jucator 
este obligat sa poarte un echipament sportiv care indeplineste urmatoarele criterii:  

(1) Echipamentul trebuie sa fie format din tricou, pantalon scurt (sau fusta/rochie in cazul Jucatoarelor), 
sosete, pantofi speciali de interior purtand inscriptia "non-marking"; cu titlu de exceptie, un Jucator aflat la 
incalzire are dreptul sa poarte echipament de trening.  

(2) Rachetele trebuie sa respecte principiile enuntate in Regulamentul WSF.  

(3) In timpul unui meci, inclusiv la incalzire, un Jucator nu trebuie sa poarte maieu, sort de gimnastica, 
camasa, echipament intr-o culoare visual invaziva si care ar crea o stare de anxietate celorlalti Jucatori sau 
spectatorilor. 
(4) Echipament care nu are inscriptii ofensatoare, defaimatoare, indecente, cu tenta politica, rasiste sau 
xenophobe.  

(5) Juniorii vor purta obligatoriu ochelari de protectie. 
(6) Mingea admisa la Seniori Sportivi de Performanta si Senioare este cea cu 2 puncte galbene, respectand 
conditiile impuse de Regulamentele Internationale. 
(7) Pentru celelalte categorii sunt acceptate orice alte tipuri de mingi avizate de Regulamentele 
Internationale, cu conditia ca organizatorul sa anunte de la inceput tipul si fabricantul mingiei. 
(8) In anumite situatii, inclusiv pe terenurile de sticla, se vor accepta si alte tipuri de mingi cu conditia ca 
acel tip sa fie omologat prin Regulamentele Internationale.  
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Art. 28. Schimbarea echipamentului - Jucatorul al carui echipament este impregnat cu transpiratie si care 
uda si deterioreaza suprafata de joc, existand riscul unei alunecari, este obligat sa isi schimbe echipamentul.  

Art. 29. Creme si alte remedii medicale - Jucatorilor le este interzisa folosirea de creme si alte remedii 
medicale puternic odorizate si invazive sub aplicarea sanctiunilor de mai jos.  

Art.30. Respectarea regulamentului - Jucatorii participanti la competitii vor respecta in totalitate prevederile 
Regulamentelor Internationale si nationale, sub aplicarea sanctiunilor prevazute.  

Art. 31. Taxe - Jucatorii vor putea participa la concursuri sub rezerva achitarii unor taxe. Jucatorii care 
participa in calificari vor plati 50% din taxa de concurs, iar in momentul accederii pe tabloul principal, unde 
este cazul, se va achita diferenta pana la 100% din contravaloarea taxei.  

Calendarul competitional:  

Art. 32. Prevederi general aplicabile:  

(1) Calendarul competitional cuprinde datele in care se organzieaza competitii, este parte a calendarului 
oficial si are urmatoarea structura: 15 august – 31 iunie. 
(2) Calendarul competitional al sezonului curent este susceptibil a fi aplicat si in sezonul competitional 
urmator, sub rezerva aprobarii Comisiei de Competitii.  

(3) Calendarul competitional national va fi astfel alcatuit incat sa respecte datele protejate asa cum sunt 
comunicate de Federatia Europeana si Federatia Internationala de Squash, acestea fiind date in care se 
organizeaza competitii internationale si la care pot participa inclusiv jucatori romani. In sensul prezentului 
regulament se interpreteaza faptul ca programarea competitiilor nationale in acele date ar priva jucatorii 
romani de a-si apara sansele in competitiile interne.  

(4) Un organizator poate retrage o competitie din calendar cu minimum 6 luni inainte, sub rezerva aplicarii 
unei amenzi; retragerea dintr-o competitie cu mai putin de 6 luni inainte poate atrage sanctiuni suplimentare. 
(5) Pozitia din calendar poate fi preluata de alt organizator care nu are debite restante sau alte suspendari 
active.  

Art. 33. Campionatul National de Seniori, Cupa Romaniei, Campionatul National de Juniori si Veterani si 
Campionatul National pe Echipe vor fi organizate direct de FRS sau vor fi incredintate unui organizator 
partener al FRS.  

Art. 34. Celelalte concursuri nationale vor fi organizate in urmatoarele conditii:  

Organizatorul este club afiliat la FRS. 
Asigura un set de beneficii si conditii solicitate de FRS prin diverse caiete de sarcini sau documente de 
selectie  

Art. 35. Celelalte concursuri in afara celor de mai sus vor fi organizate fie de cluburi afiliate, fie de terti, 
parteneri ai FRS, cu care se va semna un memorandum de colaborare pe modelul Anexei 17 functie de 
decizia Comisiei de Competitii.  
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Art. 36. Pentru definitivarea calendarului competitional, Comisia de Competitii va organiza o selectie ce va 
fi anuntata in timp util partenerilor FRS. Se vor aplica penalizari in conformitate cu prevederile de sanctiuni 
si disciplina sportiva acelor cluburi organizatoare de competitii care nu isi respecta, sau respecta partial, 
angajamentele asumate prin procesele de selectie sau contractele semnate cu FRS.  

Desfasurarea competitiilor:  

Art. 37. Prevederi generale  

(1) Un jucator are dreptul la un repaos suficent intre meciuri 
 
(2) Meciurile trebuie astfel planificate incat sa se asigure o distribuire cat mai uniforma in decursul zilelor de 
concurs.  

(3)  Un Jucator nu poate participa la mai mult de o categorie de varsta, in cadrul aceleiasi competitii.  

(4)  Un junior are dreptul de a participa la o categorie de varsta superioara, reciproca nefiind valabila.  

(5)  Un veteran are dreptul de a participa la o competitie de seniori de orice divizie.  

(6)  Un veteran are dreptul de a participa la o categorie de varsta inferioara, reciproca nefiind valabila.  

(7)  Un senior are dreptul sa joace la o divizie superioara, reciproca nefiind valabila.  

(8)  Fiecare competitie va avea un Director de Concurs, imputernicit si responsabilizat de organizator sa 
coordoneze competitia si sa fie punct unic de contact cu FRS; Directorul de Concurs este responsabil de 
inscrieri, programari meciuri, inscrierea rezultatelor, colectarea taxelor, aplicarea si respectarea 
regulamentului, precum si de raportari legate de competitie;  

Art. 38. Comunicarea competitiilor:  

 (1) Detaliile fiecarei competitii in parte vor fi comunicate prin intermediul paginilor web ale FRS, ale 
organizatorilor competitiilor, prin e-mail catre Jucatorii inscrisi in Statisticile Sportive ale FRS, precum si 
prin alte modalitati vizuale (afise, bannere, etc.).  

(2) Organizatorii competitiilor vor folosi modelul de invitatie comunicat de FRS. 

Art. 39.  

Inscrierea la competitii  

(1) Se recomanda trimiterea invitatiei si inceperea inscrierilor pentru concursurile nationale cu 30 de zile 
inainte. 
 
(2) Jucatorii Sportivi de Performanta vor fi inscrisi de clubul la care sunt legitimati.  

(3) Jucatorii Practicanti de Squash vor fi inscrisi de Directorul de Concurs in baza unei solicitari trimise prin 
e_maile la adresa competitii@frsquash.ro.  
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(4) Jucatorii legitimati in alta tara vor fi inscrisi de Directorul de Concurs, dupa primirea unei comunicari 
din partea Federatiei Nationale a acestuia. 
(5) Retragerea dupa expirarea perioadei oficiale de retrageri, sau neprezentarea la concurs se penalizeaza cu 
amenda egala cu taxa de participare. 
(6) Jucatorii sunt exonerati de amenda in situatia unei accidentari, afectiuni medicale sau in situatia unei 
situatii personale exceptionale – se poate solicita un document doveditor in acest sens. 
(7) Jucatorii se pot inscrie la competitii indeplinind cumulativ conditiile de participare prevazute in prezentul 
regulament. 
(8) Pentru fiecare pozitie/rezultat din concurs, FRS acorda un punctaj specific in conformitate cu punctajul 
pentru concursuri. 
(9) Cade in sarcina organizatorului competitiei respective colectarea eventualelor taxe de participare, 
achitarea obligatiilor financiare catre FRS in conformitate valorile taxelor si baremelor, precum si asigurarea 
existentei Softului Informatic, a personalului care deserveste concursul (Director de Concurs, Arbitru 
Principal, medic, serviciu de ambulanta), dar si a premiilor ( daca este cazul ). 
(10) Daca la o competitie individuala, sau categorie, se inscriu mai putin de 6 Jucatori, organizatorul are 
dreptul de a o anula.  

Art. 40. Deplasare - fiecare Jucator, club sau asociatie sportiva este reponsabila cu efectuarea cheltuielilor 
de deplasare si cazare.  

Art. 41. Sistemul de joc - toate competitiile de squash organizate pe teritoriul Romaniei trebuie sa adopte, 
sub rezerva aprobarii FRS, unul din urmatoarele Sisteme de Joc ( se recomanda sistemul Monrad ):  

• -  Monrad;  

• -  Eliminatoriu;  

• -  Grupe;  

• -  Fiecare cu Fiecare;  

• -  Combinatii ale celor de mai sus;  

Art. 42. Comisia de competitii impreuna cu directorul de concurs vor alege sistemul potrivit pentru 
numarul de jucatori inscrisi. 

(1) Concursuri pentru Practicanti de Squash 

- Aceste concursuri vor fi incadrate ca turnee de Divizia A si B si vor putea fi organizate, in principiu, 
oricand sub rezerva aprobarii Comisiei de Competitii;  

- La aceste turnee nu este permisa inscrierea Sportivilor de Performanta;  

- Se organizeaza competitii separate pentru categoriile masculin si feminin;  

- Nu este admisa participarea in competitiile masculine a jucatoarelor de gen feminin;  
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- Este necesar un minimum de 4 jucatori per categorie;  

- Organizatorul are libertate totala in alegerea sistemului de joc si in stabilirea regulilor competitiei.  

Pentru intelegerea celor prezentate mai sus, se definesc mai jos urmatorii termeni:  

Monrad – reprezinta un sistem de joc bazat pe un tablou de concurs de X Jucatori; Jucatorii se confrunta in 
perechi de doi cate doi, invingatorii (jumatate din cei X Jucatori) avansand pe tabloul de joc pentru a juca 
mai departe pentru locul 1; pierzatorii, cealalta jumatate din numarul X, joaca pe tabloul secundar pentru 
pozitia X/2 + 1. Pe acelasi principiu, jocurile se desfasoara pe fiecare tablou in parte pana cand se cunosc 
ocupantii tuturor locurile de la 1 la X; ca principiu, tragerea la sorti se va face prin Sistemul Informatic 
utilizand filtre de departajare a Jucatorilor, astfel incat doi jucatori sa nu se intalneasca in primul tur, pe cat 
posibil, daca sunt legitimati la acelasi club. 
(2) Eliminatoriu – un sistem de joc bazat pe acelasi principiu de mai sus, cu exceptia faptului ca pierzatorii 
fiecarui meci sunt eliminati din concurs si nu mai disputa niciun alt meci. 
(3) Grupe – un sistem de joc bazat pe impartirea Jucatorilor in grupe, in cadrul carora Jucatorii vor fi 
ordonati in grupa in functie de criteriile de pozitionare si vor desfasura meciurile in ordinea stabilita conform 
tabelului Berger. La finalul meciurilor din grupa se face un clasament, in baza caruia un numar de jucatori 
(stabilit inainte de organizatorul competitiei impreuna cu FRS) avanseaza in etapa urmatoare a concursului. 
Aceasta etapa urmatoare se poate disputa pe sistem Monrad, Eliminatoriu sau Fiecare cu Fiecare. 
(4) Fiecare cu Fiecare – sistem de joc in cadrul caruia fiecare Jucator joaca cu fiecare, astfel incat la sfarsitul 
competitiei se poate stabili cu exactitate pozitia fiecaruia in Clasamentul Competitiei.  

Art. 43. In situatiile in care, functie de Sistemul de Joc ales, doi Jucatori se afla la egalitate fara a avea 
posibilitatea disputarii unui meci de departajere suplimentar, departajarea acestora se face in felul urmator:  

Rezultatul meciului direct, daca exista; 
Numarul total de seturi castigate; 
Numarul total de puncte castigate. 

Art. 44.  
Indiferent de sistemul de joc ales, atat pentru competitiile feminine cat si pentru cele masculine se joaca 3 
din 5 seturi pe tabloul principal si pentru finala mica (nota: finala pentru locul 3), iar pentru tablourile 
secundare se joaca 2 din 3 seturi.  

Art. 45. Tabloul de concurs, capi de serie si tragerea la sorti - functie de Sistemul de Joc ales de FRS si de 
organizatorul competitiei, se va alege un tablou de concurs cu un numar de favoriti. Dimensiunea tabloului 
de concurs poate fi diferita de cea din anuntul sau invitatia de participare, in masura in care numarul de 
Jucatori este mult mai mic sau mult mai mare decat cel estimat.  

Art. 46. Decizia redimensionarii tabelului sau schimbarii sistemului de joc apartine Comisiei de Competitii 
si directorului de concurs. 

Art. 47. Pentru evitarea confruntarii a doi sau mai multi favoriti din fazele incipiente ale unei competitii, 
organizatorii competitiilor impreuna cu FRS vor desemna un numar de Jucatori Cap de Serie (Seed) 
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respectand algoritmul de mai jos la data competitiei respective. Acesti Jucatori vor fi plasati direct pe tabloul 
de concurs pentru a se evita intalnirea lor din prima etapa. Mai jos este descris mecanismul de selectare si 
asezare pe tabloul de concurs a capilor de serie:  

(1) Tablou de 8 Jucatori – 2 capi de serie plasati pe pozitiile #1 si #8;  

(2) Tablou de 16 Jucatori – primii 2 capi de serie pe pozitiile #1 si #16, capii 3 si 4 se plaseaza prin tragere 
la sorti pe pozitiile #8 si #9; 
(3) Tablou de 32 Jucatori – primii 2 capi de serie pe pozitiile #1 si #32, capii 3 si 4 se plaseaza prin tragere 
la sorti pe pozitiile #16 si #17, iar capii de serie 5-8 se plaseaza prin tragere la sorti pe pozitiile #8, #9, #24 si 
#25; 
(4) Tablou de 64 Jucatori – primii 2 capi de serie pe pozitiile #1 si #32, capii 3 si 4 se plaseaza prin tragere 
la sorti pe pozitiile #32 si #33, capii de serie 5-8 se plaseaza prin tragere la sorti pe pozitiile #16, #17, #48 si 
#49, iar capii de serie 9-16 se plaseaza prin tragere la sorti pe pozitiile #8, #9, #24, #25, #40, #41, #56 si 
#57;  

Art. 48. Pozitionarea (Seed) in tabloul principal se va face in ordinea urmatoare:  

(1) Jucatori cu PSA ranking, in functie de rankingul comunicat de PSA la inceputul lunii calendaristice al 
datei la care se efectueaza tragerea la sorti a tabloului de joc. 
(2) Jucatori care au avut PSA ranking in ultimii 3 ani - rank 1- 300 in functie de cea mai inalta pozitie 
ocupata in perioada respectiva.  

(3) Jucatori straini din tarile care au participat la ultimul Campionat European pe echipe in Divizia I si sunt 
pozitia 1-20 in ranking-ul national al tarii in care activeaza, in functie de pozitia ocupata de echipa nationala 
a jucatorului si de pozitia din rankingul national la inceputul lunii calendaristice al datei la care se efectueaza 
tragerea la sorti a tabloului de joc.  

(4) Jucatori straini din tarile care au participat la ultimul Campionat European pe echipe in Div a II-a si sunt 
pozitia 1-10 in ranking-ul national al tarii in care activeaza, in functie de pozitia ocupata de echipa nationala 
jucatorului si de pozitia din rankingul national la inceputul lunii calendaristice al datei la care se efectueaza 
tragerea la sorti a tabloului de joc.  

(5) Jucatori straini din tarile care au participat la ultimul Campionat European pe echipe in Divizia a III- a si 
sunt pozitia 1-3 in ranking-ul national al tarii in care activeaza si in functie de pozitia pe care o are fata de 
echipa Romaniei, in functie de pozitia ocupata de echipa nationala jucatorului si de pozitia din rankingul 
national la inceputul lunii calendaristice al datei la care se efectueaza tragerea la sorti a tabloului de joc.  

(6) Jucatorii romani sau straini care nu indeplinesc criteriile de mai sus, in ordinea si conform Clasamentului 
National comunicat de FRS la inceputul lunii calendaristice al datei la care se efectueaza tragerea la sorti a 
tabloului de joc. 
(7) Jucatorii cu Ranking Protejat vor fi pozitionati pe durata a 3 concursuri dupa incheierea perioadei de 
protectie, conform punctajului din momentul trimiterii solicitarii de protectie a rankingului.  
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(8) Jucatorii care beneficiaza de un Wild Card 4 vor fi pozitionatii pe tablou respecand regulile de mai sus 
(pot fi beneficiari ai unui Wild Card – maximum 2 transmise de FRS si maximum 2 de organizatori). 

Art. 49. In sensul prezentului regulament, Regula de Ranking Protejat permite unui Jucator sa isi mentina 
punctajul in clasamentul nationale pentru a avea dreptul de participare la un concurs pe perioada in care 
acesta este accidentat precum si in perioada de convalescenta. Jucatorul in cauza va trimite la FRS un 
certificat medical emis de un medic sportiv, iar punctele sale vor fi "inghetate" (nu se vor modifica pe 
perioada in care Rankingul este protejat). Solicitarile de Ranking Protejat se pot face pe perioade de 6 sau 12 
luni si nu mai mult de o data la 3 ani competitionali consecutivi.  

Art. 50. Jucatorii straini vor fi admisi in competitii organizate pe teritoriul Romaniei numai in situatia in 
care fac dovada legitimarii in tara de provenienta, in caz contrar vor fi admisi numai daca sunt legitimati in 
Romania. Jucatorii straini pot participa la Cupa Romaniei doar daca sunt legitimati in Romania. Jucatorii 
straini nu pot participa la Campionatul National individual.  

Art. 51. Pentru admiterea in competitiile organizate in Romania, un Jucator strain trebuie sa achite o taxa de 
inregistrare in conformitate cu politica de bareme si taxe a FRS.  

Art. 52. Pentru evitarea infruntarii din primul tur a doi Jucatori de la acelasi club, tragerea la sorti se va face 
utilizand un filtru de optimizare din Softul Informatic.  

Art. 53. Pentru alte sisteme de joc neacoperite de prezentul regulament, decizia privind asezarea, plasarea si 
tragerea la sorti a tabloului apartine Comisiei de Competitii.  

Art. 54. Jucatorii care participa in calificari si pierd, vor plati anterior inceperii competitiei si cum este 
prevazut mai sus doar 50% din taxa de participare la concurs. Calificatii pe tabloul principal vor plati 
diferenta pana la 100% din taxa de participare.  

Art. 55. Asezarea Jucatorilor pe tabloul de concurs, dupa plasarea capilor de serie, se va face prin tragere la 
sorti prin intermediul Softului Informatic, dupa cum urmeaza:  

(1) Tragerea la sorti se va face prin intermediul Softului Informatic de catre Directorul de Concurs sau un 
reprezentant al FRS, in saptamana competitiei, in ziua si la ora anuntate in invitatia de participare.  

(2)  Accesul oricarei persoane la tragerea la sorti este permis.  

(3)  In cazul in care sunt mai putini jucatori decat necesarul pe tabloul de concurs, capii de serie vor 
beneficia de tururi BYE.  

(4) Meciurile vor fi programate prin intermediul Softului Informatic, disputarea acestora urmand sa se 
desfasoare pe sistemul de joc ales. 
Art. 56. Programarea si desfasurarea meciurilor  

(1) Ulterior efectuarii tragerii la sorti, Directorul Competitiei va programa meciurile utilizand Softul 
Informatic pus la dispozitie de FRS, astfel incat un Jucator sa aiba un repaos suficient intre 2 meciuri. 
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(2) Programarea meciurilor va fi comunicata fie prin intermediul interfetei de internet a Softului Informatic, 
fie prin e-mail, fie prin ambele metode.  

(3) Jucatorii sunt obligati sa fie prezenti in sala de concurs cu cel putin 30 de minute anterior inceperii 
meciului, intarzierea cu mai mult de 10 minute la teren fiind constatata de arbitru si sactionata cu pierderea 
meciului. 
(4) Directorul de Concurs va inregistra in Softul Informatic rezultatele tuturor meciurilor.  

Art. 57. Pentru a asigura un numar optim de jocuri si o competitie spectaculoasa si armonioasa, Comisia de 
Competitii poate lua decizii in conformitate cu principiile generale enumerate mai sus.  

Art. 58. Jucatorii si cluburile sunt obligati sa consulte permanent datele furnizate de Softul Informatic 
pentru a vedea eventualele modificari si programari ale meciurilor.  

Art. 59. Prin inscrierea la o competitie, Jucatorii, cluburile si oricare alti terti isi asuma si se obliga sa 
respecte prevederile regulamentului, precum si sistemul de joc si eventualele situatii particulare ale tabloului 
de joc.  

Art. 60. FRS sau reprezentantii acesteia nu au nicio obligatie de consultare cu jucatorii, de informare 
prealabila alta decat cea prevazuta in invitatie, de a trimite emailuri sau de a efectua apeluri telefonice de 
confirmare.  

Art. 61. Arbitraj: 
Arbitrajul va fi organizat in conformitate cu prevederile Regulamentului Colegiului Central al Arbitrilor. 

Art. 62.  

Campionatul National pe Echipe  

(1) Se desfasoara numai la nivelul Seniorilor Sportivi de Performanta. 
(2) Competitia se organizeaza intre echipe de minimum 4 (3 baieti si 1 fata), dar maximum 8 Jucatori (5 
baieti si 3 fete), organizati in echipa in ordinea pozitiei in Clasamentul National (masculin respectiv 
feminin), disputandu-se cate 4 meciuri intr-o confruntare. 
(3) Pentru ca echipa unui club sa fie admise in concurs, acel club trebuie sa fie afiliat FRS si sa achite 
eventualele taxe.  

(4)  Toti Jucatorii trebuie sa fie legitimati la un club afiliat FRS.  

(5)  Fiecare echipa are dreptul sa imprumute si sa inscrie in concurs cel mult 1 Jucator legitimat in alta tara 
decat Romania, sub rezerva primirii unei confirmari din partea Federatiei Nationale sau a Clubului de 
provenienta cu privire la acordul/imprumutul ca respectivul Jucator sa activeze in competitia pe echipe din 
Romania pentru clubul care l-a isncris. 
(6) Fiecare echipa achita o taxa de participare in conformitate cu politica de taxe, bareme si premieri a FRS.  

(7)  Primii 3 baieti si prima fata vor fi fi titulari, ceilalti rezerve.  
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(8)  In masura in care un titular nu disputa un meci, titularii inferiori avanseaza cu o pozitie, iar ultima 
pozitie va fi ocupata de o rezerva; principiul se respecta si in cazul inlocuirii mai multor titulari. 
(9) Pentru stabilirea capilor de serie, ierarhia echipelor se face calculand media aritmetica a pozitiilor in 
Clasamentul National ale primilor 4 jucatori din echipa, ordonarea echipelor facandu-se de la pozitia (media 
aritmetica) cea mai mica, la cea mai mare. 
(10) Jucatorul 1 dintr-o echipa joaca cu Jucatorul 1 din cealalta, Jucatorul 2 cu Jucatorul 2 si Jucatorul 3 cu 
Jucatorul 3. 
(11) In cazul in care una dintre echipe nu se prezinta pentru a disputa unul dintre meciuri, acea echipa va fi 
descalificata din concurs. 
(12) Fiecare echipa trebuie sa aiba desemnat un antrenor sau capitan care comunica cu toti oficialii 
competitiei si ai celorlalte echipe. 
(13) Antrenorul sau capitanul va comunica lista de jucatori care formeaza componenta echipei cu cel putin 
10 minute inainte de inceperea confruntarii, ulterior nu mai sunt acceptate modificari. 
(14) Concursul se organizeaza pe sistemul de Grupe, iar meciurile se joaca pe sistem 3 din 5. 
(15) In faza eliminatorie, in cazul in care ultimul meci nu mai are miza si nu poate schimba rezultatul 
infruntarii, o echipa poate inlocui Jucatorul anuntat pentru acest meci cu una dintre rezerve, sau ambele 
echipe pot decide nedisputarea meciului sau disputarea pe sistem 2 din 3.  

(16)  Un Club poate inscrie mai multe echipe.  

(17)  Componenta Grupelor se face in functie de pozitia capilor de serie dupa cum urmeaza:  

Grupa A  1  4  5  8  9  11  

Grupa B  2  3  6  7  10   

(18) In cazul in care datorita conditiilor echipelor existente, Campionatul National pe Echipe nu se poate 
desfasura in modul prevazut mai sus, exceptiile vor fi aprobate in Comisia de Competitii.  

Art. 63. Asistenta medicala:  

(1) In conformitate cu prevederile Legii 69 / 2000 si cu regulamentele tehnice, Jucatorii pot participa la 
concursuri doar daca indeplinesc conditiile de participare la competii, cu precadere conditiile de eligibilitate 
medicala.  

(2) In spiritul legii 69 / 2000, organizatorul trebuie sa asigure asistenta medicala specializata cu ambulanta 
tip B.  

Art. 64. Retrageri, Walk Over / Abandon Justificat  

(1)  Abandonurile Justificate vor fi documentate;  

(2)  Unui jucator ii este permisa retragerea, ulterior inceperii competitiei dar inainte de epuizarea meciurilor 
sale, in afara accidentarilor sau a unei situatii personale exceptionale, in situatia in care are acceptul tuturor 
adversarilor potentiali de pe tabloul de concurs, fara a i se returna taxa de participare la concurs. 
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(3) Situatie Walk Over: Jucatorul care se retrage nejustificat din concurs va pierde toate punctele acumulate 
la concurs, i se va retine taxa de participare la concurs si i se va aplica o amenda de Nivel I; adversarul 
Jucatorului retras beneficiaza de Walk Over pentru acel tur. 
(4) Walkover-ul este constatat de arbitrul meciului si comunicat Directorului de Concurs si Arbitrului 
Principal.  

Art. 65. Descalificare - un jucator isi va pastra pozitia in clasament, dar va pierde punctele acumulate pe 
teren la un concurs daca se descopera in timpul sau dupa concurs ca este ineligibil pentru a juca in acea 
competitie (de ex. criterii medicale, sportive etc).  

Art. 66. Premiere si Rezultate finale  

(1) Jucatorii de pe podium sunt obligati, sub rezerva aplicarii unor sanctiuni, sa participe la festivitatea de 
premiere in echipament sportiv. 
(2) Rezultatele finale sunt comunicate de Directorul de Concurs catre Comisia de Competitii pentru 
actualizarea Statisticilor Sportive.  

(3) Directorul de concurs va comunica catre BF un raport minim ce trebuie sa contina urmatoarele 
informatii: conditii oferite jucatorilor, starea terenurilor, conditii de joc, abateri disciplinare, rezultate finale 
si concluzii. 

(4) Pentru fiecare pozitie din concurs, FRS acorda un punctaj specific in conformitate cu punctajul pentru 
concursuri;  

(5) FRS recomanda acordarea de premii materiale si financiare de catre organizatori, la toate categoriile, 
pentru a stimula cresterea jucatorilor de performanta in Romania. 

(6)  Comisia de Competitii va actualiza Clasamentul National la inceputul fiecarei luni calendaristice din an.  

(7)  Pentru fiecare Jucator, in cadrul Clasamentului National, se vor lua in considerare cele mai bune 6 
rezultate din concursurile nationale desfasurate in intervalul de 365 de zile anterioare datei actualizarii 
clasamentului.  

Art. 67. Contestatii  

(1) Orice parte interesata (Jucator, Club Afiliat, organizator de competitii samd) este indreptatita sa conteste 
in scris orice desfasurare a unei competitii, aducand argumente in acest sens.  

(2)  Contestatiile sunt supuse unor taxe.  

(3)  Contestatiile vor fi admise numai in masura in care sunt depuse in maximum 5 zile de la data actului sau 
faptei contestate;  

(4) In masura in care o contestatie este depusa dupa inchiderea unei competitii, ori nu poate fi rezolvata in 
timp util anterior sau in timpul desfasurarii unei competitii, aceasta se va derula, iar rezultatul final al 
competitiei ramane valabil urmand ca persoanele vinovate sa fie sanctionate potrivit regulamentului.  
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Art. 68. Dispozitii finale aferente competitiilor 

 – Comisia de Competitii prin persoana Presedintelui de Comisie este responsabila de emiterea si aplicarea 
unor decizii obiective in privinta organizarii competitiilor in situatiile care nu sunt acoperite sau prevazute in 
Regulament sau regulamentele Federatiei Internationale de Squash.  

– Prevederile omise sau inexistente din prezentul regulament se vor rezolva dupa regulamentele ESF. 

 

 


