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Editia I - 2015

1. Date generale 

CAMPIONATUL DE SQUASH AL COMPANIILOR este un turneu de squash care se adresează 
jucătorilor amatori de squash din marile firme din Bucureşti, oferindu-le şansa de a concura 
intr-un cadru organizat, foarte apropiat de cel profesionist. În sezonul de toamnă 2015, 
meciurile se desfăsoară în perioada 19 septembrie - 21 noiembrie 2015. 
Prin semnarea contractului de participare, echipele înscrise se obligă să respecte clauzele 
contractuale, precum şi prezentul regulament. 
Regulamentul afişat pe site are caracter oficial şi poate fi modificat de către organizatori
doar cu anunţarea în prealabil  a echipelor  participante,  după aprobarea modificărilor  de
către Comitetul executiv al competiţiei. 
Calitatea de organizator şi coordonator al Campionatului ii revine FEDERAŢIEI ROMÂNE DE
SPORT CORPORATIST şi SQUASHMANIA.RO

2. Participarea
 
2.1 CAMPIONATUL  DE  SQUASH  AL  COMPANIILOR este  destinat  exclusiv  societăţilor
comerciale,  instituţiilor  mass-media  şi  institutiilor  publice.  Sunt  acceptaţi  ca  jucători  ai
echipelor  participante  persoanele  aflate  într-o  relaţie  contractuală  cu  firma  pe  care  o
reprezintă,  în  calitate de angajaţi  (contract de muncă /  contract de colaborare) la
data înscrierii în campionat.  Documentul care va cuprinde întreg lotul de jucători
va fi predat organizatorilor pâna în data de 10 septembrie 2015. Pe baza acestui
document, fiecărui jucător înscris i se va emite o legitimaţie de tip card. Fiecare jucător îşi
va ridica legitimaţia  personal,  în baza documentului  de identitate.  În cazul in  care unul
dintre jucători va pierde cardul, acesta se va legitima la fiecare meci cu un document de
identitate valid (carte de identitate, permis de conducere, paşaport).

2.2 Lotul de jucători va fi format din cel puţin 3 (recomandăm doi băieţi şi o fată) şi cel
mult  7 jucători  + un reprezentant oficial  (orice jucător poate îndeplini  în acelaşi  timp şi
funcţia de oficial sau antrenor). Reprezentantul oficial poate avea concomitent şi calitatea de
jucător sau căpitan de echipă. În cazul unei contestaţii, jucătorii menţionaţi sunt obligaţi să
transmită organizatorilor copii color ale cărţilor de identitate/buletinelor proprii, cardului de
joc, cât şi o adeverinţă de salariat semnată de către directorul  departamanetului  de HR
(REVISAL) al  companiei,  în care să fie  specificată data la care a fost angajat  jucătorul,
durata şi tipul contractului cu care activează în societate. Fiecare echipă va avea dreptul de
a înscrie pe foaia de joc un număr de maxim 8 jucători la fiecare dintre partide.

Partida nu începe sau, după caz, este considerată abandonată de o echipă în situaţia în care
aceasta nu se prezintă în incinta clubului gazdă la maximum 15 minute la ora stabilită în 
program de organizatori. 
În cazul neprezentarii unei echipe, la ora stabilita in program, aceasta pierde partida cu 3-0.
În cazul neprezentarii unui jucator, la ora stabilita, capitanul echipei il poate inlocui cu un alt
jucator din lotul inscris.În cazul lipsei unui jucător de rezervă, meciul este pierdut cu 3-0 



2.3 Căpitanul echipei, desemnat în momentul înscrierii în competiție, este acel 
jucător stabilit să asigure comunicarea cu arbitrul în timpul unei partide și cu stafful 
organizator.
Căpitanul  de  echipa  va  stabili  lotul  disponibil  si  ierarhia  acestuia,  pe  criterii  valorice
(jucătorul 1, jucătorul 2 si jucătorul 3) cu 24 de ore înainte de fiecare partidă.

2.4 Abateri.  În cazul în care se constată că o echipă a înscris pe foaia de arbitraj şi a
introdus pe teren un jucător care nu respectă prevederile de la articolul 2.1, echipa în cauză
este sancţionată cu pierderea partidei cu 3-0. Jucătorii care din diverse motive nu vor avea
cum să prezinte cardul de joc sau un document de identitate nu vor avea drept de joc!!!
Încălcarea  repetată  a acestor  prevederi  poate  atrage eliminarea  definitivă  a echipei  din
competiţie. 

2.5 Arbitraj. Toate meciurile din cadrul CAMPIONATUL DE SQUASH AL COMPANIILOR  
beneficiază de arbitraj profesionist, asigurat de arbitri licenţiaţi ai Federaţiei Române de 
Squash, care vor întocmi şi fişele de arbitraj ce vor fi înmânate organizatorilor.  
Toţi  jucătorii  participanţi  la  CAMPIONATUL DE SQUASH AL COMPANIILOR   înţeleg să se
supună deciziilor arbitrului, care au la bază, în ordinea priorităţii, prezentul Regulament şi
Regulamentul  jocului  de  squash,  aprobat  de  Federaţia  Română  de  Squash  (disponibil,
integral, pe site-ul oficial al Federatiei Romane de Squash). 

Arbitrii vor nota de asemenea pe foile de joc si eventualele penalizari ale jucătorilor, care
pot atrage eliminări pentru meciurile ulterioare. 
Elementele  de  indisciplină,  daca  sunt,  pot  atrage  eliminări  din  competiţie,  decise  de
organizatori pe baza foilor de arbitraj.

2.6 Dimensiunile  suprafeţei  de joc. Sunt  în  conformitate  cu Regulamentul  Federaţiei
Române de Squash. 

2.7 Asistenţa medicală. Jucătorii beneficiază de asistenţă medicală de urgenţă la locul 
desfăşurării meciului, pe întreaga durată a competiţiei. 
Participanţii îşi asumă răspunderea în ceea ce priveşte starea lor de sănătate. 

3. Reguli de joc 

3.1 Echipament.  Este obligatorie incaltamintea sport indoor - non marking (talpa alba).
Este interzis ca jucătorii să poarte în timpul meciurilor  cercei, inele, brăţari sau orice alte
accesorii care pot provoca accidentări. 
Rachetele si mingile sunt puse la dispozitie de clubul gazdă. 

3.2 Sistem competiţional. 

Pentru prima editie nu exista capi de serie, iar fetele inscrise vor avea aceleasi drepturi si
obligatii ca si baietii. 

Un meci se câştigă cu 3 seturi din 5 jucate. Un set este câştigat când primul jucator ajunge
la 11 sau, cu excepția cazului când se ajunge la 10-10, și atunci jocul continua până când
unul dintre jucători conduce la o diferență de două puncte. 
Fiecare partida castigata (3-0 sau 2-1) se noteaza cu un punct .
Între seturi, există o pauză de 90 de secunde.
Încălzirea se va face câte un minut şi jumătate pentru fiecare parte a terenului, 3 minute în
total
Intr-o partida, jucatorul 1 din fiecare echipa isi va intalni pe teren omologul, jucatorii nr 2
intre ei si, de asemenea 3 intre ei.

http://frsquash.ro/regulament
http://frsquash.ro/regulament


4. Formatul Competiţional

4.1 Faza grupelor preliminare. 
Formatul propus presupune o împărţire iniţială a celor 16 echipe în două grupe de câte 8.
Fiecare echipă va disputa în cadrul grupei câte 7 partide* a cate 3 meciuri* si minimum o
partida pe saptamana, după sistemul “fiecare cu fiecare”. 
În grupe se acordă 1 punct pentru partida castigata. 

La finalul  celor  7 etape aferente  fazei  grupelor  preliminare,  primele 4 echipe  clasate  în
fiecare grupă  se vor califica în faza finală a CAMPIONATUL DE SQUASH AL COMPANIILOR 
În realizarea clasamentului fiecărei grupe, in caz de egalitate la puncte intre două echipe, se
va ţine cont, in ordine, de următoarele criterii: setaveraj, punctaveraj, meci direct.
La finalul etapei a 7-a, adică după încheierea primei faze, cea a grupelor, orice echipă poate
schimba maxim doi jucători în cadrul lotului iniţial. 

4.2 Faza finală. 
Faza  finală  a  CAMPIONATUL  DE SQUASH AL  COMPANIILOR presupune  o  competiţie  cu
meciuri eliminatorii între cele 8  echipe calificate din Faza grupelor preliminare. 

Echipele câştigătoare vor juca în faza sferturilor  de finală:  ocupanta locului  1 din prima
grupa cu locul 4 din grupa 2, locul 4 din grupa 1 cu locul 1 din grupa 2, locul 2 din grupa 1
cu locul 3 din grupa 2 si locul 3 din grupa 1 cu locul 2 din grupa 2
Semifinale: câștigătoarea primului sfert cu castigatoarea sfertului 4 si castigatoarea sfertului
2 cu castigatoarea sfertului 3
Finalele:
Învingatoarele din semifinale joaca finala competitiei, iar invinsele, finala mica.

* partidă = meci intre echipe
* meci = meci între jucatori
* seta(puncta)veraj = diferenta dintre nr de seturi(puncte) câştigate şi pierdute de echipă

5. Abateri disciplinare şi sancţiuni

5.1 Sancţiunile. 
Se dau în conformitate cu Regulamentul oficial al Federaţiei Române de Squash.

5.3 Contestaţiile
În faza grupelor, contestaţiile se vor trimite  în termen de 48 de ore de la producerea
incidentului,  pe  adresa de e-mail:  edi.tecsan@afcr.eu.  Orice contestaţie  trimisă după
expirarea termenului de 48 de ore va fi considerată nulă. 
În cazul meciurilor din fazele eliminatorii, contestaţiile referitoarea la dreptul de joc al unui
jucător  trebuie  depuse  cu  24  de  ore  înainte  de  începerea  partidei.  Fiecare  echipă  are
posibilitatea  de  a  verifica  lotul  de  jucători  al  echipei  adverse  pe  site-ul  oficial.
Comitetul  executiv  se  poate  sesiza  din  oficiu  în  cazul  constatării  abaterilor  unor
echipe/jucători de la regulamentul oficial al competiţiei.

6. Comitelul Executiv (Comisia de disciplină)

6.1 Atribuţii.
Membrii  Comitetului  executiv au obligaţia  de a se prezenta la întrunirea stabilită,  atunci
când sunt convocaţi de către organizatori. În cazul in care unul dintre membri nu se va
prezenta, se va considera că acesta nu doreşte să îşi exercite dreptul de veto. 

6.2 Componenţa. 
Componenţa Comitetului executiv (care are si rol de Comisie de disciplină) pentru prima
editie, va fi formată din reprezentanţii oficiali ai primelor 4 echipe extrase la evenimentul

mailto:edi.tecsan@afcr.eu


“Conferinţă şi  tragere  la  sorti  a  Campionatului  de  Squash  al  Companiilor”  și  Florin
Caramavrov, din partea organizatorilor.

Avem rugămintea ca până pe 10 septembrie să ne trimiteţi lotul de jucători, împreună cu 
fotografiile acestora şi logo-ul companiei.

Vă rugăm ca fotografiile jucătorilor să ne fie trimise exclusiv în format .jpg (NU sunt 
acceptate fotografiile trimise cu extensia .png, .gif, .bmp sau alte extensii asemănătoare), 
iar numele fotografiei să conţină Numele si Prenumele jucătorului. 
De asemenea, fotografiile vor fi adăugate într-un folder cu denumirea Companiei din care 
faceţi parte şi arhivate într-un fişier .zip sau .rar. 
NU acceptăm fotografiile introduse în fişiere gen Excel, Word, PDF etc. 

Vă mulţumim pentru înţelegere!


