CONCLUZII REUNIUNE MANAGERI 23.11.2015
In data de 23.11.2015 a avut loc, la sediul FRR, Sala de Conferinte, reuniunea managerilor si
antrenorilor echipelor de SuperLiga si DNS, ce urmeaza sa participe la competitiile organizate in
sezonul 2016/2017.
In urma discutiilor avute si a propunerilor acceptate au rezultat urmatoarele solicitari
adresate Biroului Federal, de catre participanti, cu rugamintea ca acestea sa fie analizate si aprobate
de BF in urmatoarea sedinta a acestuia:
1. Competitii sezon 2016/2017:
- Cupa Romaniei
- SuperLiga
- Cupa Regelui
2. Cupa Romaniei - se va desfasura intre 12 martie - 04 iunie 2016.
La aceasta competitie vor participa 12 echipe, respectiv 6 din Superliga CEC Bank editia 2015, si 6
echipe din DNS, respectiv ocupantele locurilor 1-6 din editia 2015, impartite in 2 Grupe, astfel:
- Grupa A - locurile I, III si CS U Cluj din Superliga, impreuna cu CS. Stiinta Petrosani, RCM Galati si RC
Barlad din DNS;
- Grupa B - locurile II, IV si CS Dinamo din SuperLiga, alaturi de CS Navodari, CS Politehnica Iasi si CSM
Bucovina Suceava din DNS.
Se va juca, in grupe, Tur-Retur, fiecare cu fiecare, dupa care se vor intocmi clasamente/grupe, primul
joc in 12 martie, iar ultimul in data de 14 mai 2016.
Se vor juca Sferturi de Finale, la care vor participa echipele clasate pe locurile 1-4 din fiecare Grupa,
astfel:
- Locul I din Grupa A - Locul IV din Grupa B;
- Locul I din Grupa B - Locul IV din Grupa A;
- Locul II din Grupa A - Locul III din Grupa B;
- Locul II din Grupa B - Locul III din Grupa A, toate in data de 21 mai 2016.
Urmeaza semifinalele, la care vor participa invingatoarele din Sferturi, 4 la numar, prin tragere la
sorti.
Mai intai vor fi trase la sorti echipele ce vor gazdui Semifinalele, dupa care se vor extrage echipele
adverse ale acestora, jocurile urmand sa se dispute in data de 28 mai 2016.
Castigatoarele din Semifinale vor disputa Finala Cupei Romaniei, acest meci urmand sa se dispute la
Timisoara, in data de 04 iunie 2016.
Ocupantele locurilor 5 si 6 din fiecare grupa vor mai disputa Tur-Retur cate un meci, total 2
jocuri/echipa, in 28 mai si 04 iunie 2016, astfel:
- Locul V din Grupa A - Locul VI din Grupa B;
- Locul V din Grupa B - Locul VI din Grupa A.
3. SuperLiga - Varianta I
La aceasta Competitie vor participa 10 echipe, impartite in 2 Serii ( 5 echipe/Serie).
Echipele clasate pe locurile I, III si V din SuperLiga (editia 2015) si locurile I si III din DNS vor constitui
Seria A;
Echipele clasate pe locurile II, IV si VI din SuperLiga (editia 2015) si locurile II si IV din DNS vor alcatui

Seria B.
In fiecare Serie se vor disputa jocuri Tur-Retur, fiecare cu fiecare.
Primul joc din fiecare Serie va avea loc in data de 06 august, iar ultimul in data de 15 octombrie 2016,
cu o pauza intre tur si retur, respectiv in data de 10 septembrie 2016.
Se vor intocmi clasamente finale/Serii.
Urmeaza jocuri Play Off si Play Out in primavara anului 2017, echipele pleaca de la 0 puncte, primul
joc va avea loc in 01 aprilie 2017, iar ultimul in data de 06 mai 2017.
Ocupantele locurilor 1 si 2 din fiecare Serie, total 4 echipe, vor juca tur-retur, fiecare cu fiecare
jocurile Play Off, dupa care se va intocmi clasament.
Semifinale:
Locul 1 cu locul 4 si locul 2 cu locul 3, pe terenurile echipelor mai bine clasate, in data de 20 mai 2017
Finale:
Invingatoarele din Semifinale vor disputa locurile 1 - 2, invinsele vor juca pentru locurile 3 - 4, in data
de 27 mai 2017.
Ocupantele locurilor 3 si 4 din fiecare Serie, total 4 echipe, vor juca tur-retur, fiecare cu fiecare
jocurile Play Out, dupa care se va intocmi clasament.
Semifinale:
Locul 3 cu locul 6 si locul 4 cu locul 5, pe terenurile echipelor mai bine clasate, in data de 20 mai 2017
Finale:
Invingatoarele din Semifinale vor disputa locurile 5 - 6, invinsele vor juca pentru locurile 7 - 8, in data
de 27 mai 2017 .
Echipele clasate pe locurile 5 din fiecare Serie vor juca tur-retur, total 2 jocuri, primul meci la echipa
din Seria A, in datele de 20 si 27 mai 2017.
4. SuperLiga - Varianta II
In cazul nedorit, respectiv neparticiparea echipelor din DNS, SuperLiga se va desfasura cu
participarea echipelor care pana la data de 19 februarie 2016 au depus Acordul de participare,
respectiv minim 6 echipe.
Se va juca fiecare cu fiecare, Tur-Retur, dupa care se va intocmi un clasament.
Primul joc va avea loc in data de 06 august, iar ultimul in data de 15 octombrie 2016, cu o pauza intre
tur si retur, respectiv in data de 10 septembrie 2016.
Se va intocmi clasament final.
Pe sistemul ..sarpe", respectiv locurile 1, 3 si 5 vor alcatui Seria A, iar echipele clasate pe locurile 2, 4
si 6 vor face parte din Seria B, echipele pleaca de la 0 puncte in clasament.
Se joaca fiecare cu fiecare, tur-retur, primul joc va avea loc in data de 01 aprilie 2017, iar ultimul in
Serii, va avea loc in data de 06 mai 2017.
Se intocmesc clasamente finale/ Serie.
Locurile 1 din fiecare Serie vor disputa, tur-retur, locurile 1 si 2, respectiv stabilirea campioanei
nationale , editia 2016/2017; locul de desfasurare al primulului joc se va stabili prin tragere la sorti;
aceste meciuri se vor desfasura in datele de 20 si 27 mai 2017;
Locurile 2 din fiecare Serie vor disputa, idem cu cele de mai sus, locurile 3 si 4 ale clasamentului
general;
Locurile 3 din fiecare Serie vor disputa, intocmai cu cele de mai sus locurile 5 si 6 ale clasamentului
general.
Sistemul competitional precum si data de incepere a jocurilor pot suporta modificari, ce vor fi

aprobate prin hotarare de Birou Federal dupa, si in functie de depunerea Acordurilor de
participare.
5. Cupa Regelui - Varianta I
Participa 6 echipe din Superliga si 2 din DNS, impartite in 2 Grupe, A si B, a cate 4 echipe, prin tragere
la sorti.
Jocurile vor incepe pe data de 22 octombrie 2016, iar ultimile meciuri se vor desfasura in data de 26
noiembrie 2016.
Se vor juca in fiecare Grupa jocuri Tur-Retur, fiecare cu fiecare, dupa care se vor intocmi clasamente
finale/Grupa.
In primavara anului 2017 se vor desfasura Semifinale 1-4 si 5-8, astfel:
- Semifinalele pentru locurile 1 - 4 - Locul I din Grupa A - Locul II din Grupa B si Locul I din Grupa B Locul II din Grupa A, iar prin tragere la sorti se vor stabili echipele gazda; data acestora va fi 18 martie
2017.
- Semifinale pentru locurile 5 -8 - Locul III din Grupa A - Locul IV di Grupa B si Locul III din Grupa B Locul IV din Grupa A, iar prin tragere la sorti se vor stabili echipele gazda; data acestora va fi 18
martie 2017.
- Finala pentru locurile 1-2 va fi disputata de invingatoarele din Semifinalele pentru locurile 1 - 4, in
data de 25 martie 2016, la Bucuresti.
- Finala pentru locurile 3-4 o vor disputa invinsele din Semifinalele pentru locurile 1 - 4, in data de 25
martie 2016, la Bucuresti.
- Finala pentru locurile 5-6 se va desfasura intre invingatoarele din Semifinalele pentru locurile 5-8,
iar prin tragere la sorti se va stabili echipa gazda; data acesteia va fi 25 martie 2017.
- Finala pentru locurile 7-8 se va desfasura intre invinsele din Semifinalele pentru locurile 5-8, iar prin
tragere la sorti se va stabili echipa gazda; data acesteia va fi 25 martie 2017.
6. Cupa Regelui - Varianta II
Participa 6 echipe din Superliga si 2 selectionate alcatuite din sportivi U 23, impartite in 2 Grupe, A si
B, a cate 4 echipe, prin tragere la sorti.
Jocurile din Grupe, Semifinalele si Finalele se vor desfasura conform datelor de la Punctul 5.
7. Perioadele de transferuri
- presezon - la 48 de ore de la terminarea ultimului joc al SuperLigii editia 2015 - 04 martie 2016;
- de la 06 iunie - 15 iulie 2016.
- intersezon - la 48 de ore dupa terminarea ultimului joc programat in Cupa Regelui editia 2016 - 10
martie 2017.
8. Jucatori straini
- 6 in Anuntul oficial al fiecarei partide, 4 in teren si 2 rezerve.
9. Joker medical
- se accepta folosirea a maxim 5 jucatori - jokeri medical/echipa/ competitii sezon 2016-2017.
- fiecare dosar, cuprinzand documentele ce atesta accidentarea sportivului, eliberate de catre
centrele medicale sportive, va fi avizat spre validare de catre dr. Alin Popescu, presedintele Comisiei
Medicale a FRR.

- se accepta ca ,, jucator accidentat", sportivul al carui diagnostic recomandat este o pauza de minim
30 de zile calendaristice, in acesta perioada sportivul nu poate participa la jocuri amicale si oficiale.
- in rest se vor mentine si aplica prevederile RSTJ - Joker medical.
10. Acorduri de participare
- 19 februarie 2016 - pentru participarea in Cupa Romaniei, SupeLiga si Cupa Regelui.

ANTET CLUB

Numar inregistrare
.........../19.02.2016

ACORD DE PARTICIPARE

Prin prezentul Acord de participare, clubul nostru certifica faptul
ca va participa la competitiile organizate de F.R. Rugby in sezonul 2016-2017,
respectiv Cupa Romaniei, SuperLiga si Cupa Regelui.

Data

Stampila Club
Semnatura (Presedinte, Director)

