REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE
CUPA ROMANIEI 2013
In conformitate cu Hotararile Biroului Federal din 08 ianuarie 2013,
privind desfasurarea competitiilor nationale de rugby, Cupa României Gold
Corporation este programată să înceapă sâmbătă 02 noiembrie 2013.
La aceasta competitie participa toate echipele de seniori din Divizia
A, Divizia Nationala de Seniori – DNS si SuperLiga.
În legătură cu desfăşurarea competiţiei vă facem cunoscute următoarele:
1. În faza I-a, calificari in 1/8, 2013, urmează să se întâlnească echipele
din cadrul Diviziei A si cele din D.N.S.. Stabilirea jocurilor se va face prin
tragere la sorţi luni 28 octombrie 2013, la sediul FRR, orele 12.00.
Partidele din această fază se vor disputa prin deplasarea echipelor
din D.N.S. (sapte) la cele sapte din Divizia A (acestea fiind socotite echipe
gazda), conform prevederilor R.O.A.R., Art. 52.3., asigurand asistenta
medicala si ambulanta.
A opta echipa din DNS care va participa in 1/8 va fi stabilita prin
tragere la sorti in data de 21 octombrie 2013.
La cele 7 jocuri din calificari baremurile de arbitraj se suporta in
mod egal de fiecare echipa.
Echipele vor trebui să aibă cate două baloane regulamentare fiecare.
In caz de egalitate, dupa terminarea timpului regulamentar de joc se vor
aplica prevederile R.O.A.R., Art. 26.1.-26.4.
2. Echipele învingătoare (sapte) ale jocurilor din prima fază, împreună cu
echipa castigatoare la sorti si echipele din SuperLiga , vor juca faza optimilor
de finală, care este programată sâmbătă 09 noiembrie 2013.
Din cele 8 (opt) echipele calificate anterior (Divizia A si DNS) se va
trage la sorti o echipa care se califica direct in ¼.
Tragerea la sorţi a jocurilor din optimi va avea loc la sediul F.R. Rugby,
luni 04 noiembrie 2013, orele 12.00.
Partidele din cadrul optimilor de finală, se vor disputa prin
deplasarea echipelor din eşalonul superior (SuperLiga- 7 echipe), la
echipele invingatoare din calificari (sapte), conform prevederilor ROAR,
Art. 52.3.
Cheltuielile privind organizarea jocurilor la această fază se suportă astfel:
- asistenta medicala si ambulanţa de către echipa gazdă, iar cele legate de
baremurile de arbitraj se suportă în mod egal de ambele echipe.
In caz de egalitate, dupa terminarea timpului regulamentar de joc se vor
aplica prevederile R.O.A.R., Art. 26.1.-26.4.

3. Echipele câştigătoare vor participa la jocurile sferturilor de finală,
alaturi de echipa calificata direct prin tragere la sorti. Sferturile de finala se
vor disputa în 16 noiembrie 2013.
Tragerea la sorti va fi efectuata luni, 11 noiembrie 2013, la sediul FRR,
orele 12.00.
Jocurile se vor desfasura pe terenuri neutre, cheltuielile legate de
buna desfasurare a acestora urmand sa fie suportate in mod egal de ambele
echipe (chirie stadion, ambulanta, baremuri arbitraj, firma de paza, jandarmi,
observatori oficiali, etc.).
In cazul asemanarii culorilor echipamentului, echipa inscrisa prima pe
Raportul de Arbitraj este obligata sa-si schimbe tricourile de joc, in caz contrar
se vor aplica prevederile R.O.A.R.
Echipele au obligatia sa aiba propriul medic.
In caz de egalitate, dupa terminarea timpului regulamentar de joc se vor
aplica prevederile R.O.A.R., Art. 26.1.-26.4.
4. Semifinalele se vor disputa în 23 noiembrie 2013, pe terenuri
neutre. Tragerea la sorti se va efectua in data de luni, 18 noiembrie 2013, la
sediul FRR, orele 12.00. Prevederile regulamentare de desfasurare a acestor
jocuri vor fi aceleasi ca la sferturile de finala.
5. Finala Cupei Romaniei 2013 se va desfasura la Bucuresti, pe
stadionul Ghencea, in organizarea CSA Steaua, ca va suporta toate cheltuielile
legate de organizarea si desfasurarea acesteia, in conformitate cu Hotararea
Biroului Federal din 18/04/2013, in data de 30 noiembrie 2013. Delegatii
echipelor calificate si capitanii de echipa fiind solicitati sa participe luni, 25
noiembrie 2013 la sedinta tehnica premergatoare jocului si conferinta de presa,
care vor avea loc la sediul FRR, orele 13.00.
Neprezentarea la jocuri se va penaliza in conformitate cu
Hotararea Biroului Federal din 26/01/2012.
6. În situaţia în care cluburile nu se înţeleg în legătură cu localitatea
sau terenul unde urmează să se desfăşoare jocurile din sferturile de finală şi
semifinale, acestea vor fi stabilite de către F.R. Rugby, pana cel mai tarziu
in ziua de miercuri premergatoare partidelor.
7. Neprezentarea la un joc, va atrage sancţionarea clubului cu suma
de 1.000 euro, conform prevederilor ROAR, Art. 43.1.
Departament Competitii
Mircea Paraschivescu

Calificari in 1/8-02/11/2013
– calificata direct, prin tragere la sorti – RCM Galati
1.CS Sportul Stud.-CSUAV Arad
- nu se disputa
0-5
2.CFR-CSU Brasov-RC Stejarul Buzau
- nu se disputa
0-5
3.CS Metrorex-CS Stiinta Petrosani
- nu se disputa
0-5
4.CSR Callatis-CSM Bucovina Sv.
- nu se disputa
0-5
5.CSM Sibiu-CS Poli Agro Iasi – 02/11- B. Boboc (10.00)
7-81
6.Lions Arad-CS Navodari
- nu se disputa
0-5
7.RC Grivita-RC Barlad – 02/11
- P. Copilului (14.00) 3-73
Primele echipe sunt echipe gazde si vor trebui sa asigure tot ce prevede ROAR –
ambulanta cu resuscitare, firma de paza, jandarmi, doctor de teren.
Arbitrajul va fi suportat, in mod egal de ambele echipe.
1/8 CUPA ROMANIEI – 09.11.2013
- CS Poli Agro Iasi si RC Barlad calificate direct fara tragere la sorti.
8. RCM Galati-CSM-Olimpia
9. RC Stejarul Bz.-Stiinta-CSM B. Mare
10.CSR Callatis-U Cluj
11.CSUAV Arad-RCMUV Tim.
12.CS Lions Arad-CSA Steaua
13.CS Metrorex-RCJ Farul Cta.

09/11/2013-ora 11.00
09/11/2013-ora 11.00
09/11/2013-ora 11.00
nu se disputa
08/11/2013-ora 10.00
nu se disputa

Primele echipe sunt echipe gazde si vor trebui sa asigure tot ce prevede ROAR –
ambulanta cu resuscitare, firma de paza, jandarmi, doctor de teren.
Arbitrajul va fi suportat, in mod egal de ambele echipe

