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Anexa nr. 3 la HCL nr. 40 din 31.03.2006 

 
CAMPIONATUL DE FOTBAL  

ÎN  SALĂ – EDIŢIA 2006 
                                                                                                                                                        

 

� Regulamentul de desfăşurare 
                          

Capitolul I 
 

Art 1  La competitia organizata de Consiliul Local participa echipele inscrise pana la data limita 

– conform planului de organizare 

Art 2 a) Fiecare echipa este alcatuita din 20 jucatori  

         b) Numarul jucatorilor din teren va de 5+1 pentru fiecare echipa . 

         c) Fiecare echipa va fi insotita de catre un delegat care va si reprezentatul                   

             echipei 

         d) Pe parcursul unui joc este permis un numar nelimitat de inlocuiri de       

             jucatori . Un jucator care a fost inlocuit poate reveni pe terenul de joc  

             pentru a inlocui un alt jucator , iar inlocuirea poate fi efectuata cand 

             mingea este in joc sau in afara jocului . 

         e) Daca in cazul eliminarii unor jucatori sau in alte situatii cand una din     

             echipe ramane cu mai putin de 3 jucatori (incluzand si portarul) jocul va  

             trebui oprit . 

Art 3   Partida va fi compusa din doua reprize a cate 25 de minute cu o pauza intre  

            ele de maxim 10 minute . 

Art 4    Terenul de joc este de forma dreptunghiulara , marcat cu linii vizibile care                                                                      

fac parte din suprafata de joc astfel avem :  

a) suprafata de pedeapsa reprezentata de cele 2 careuri de 6m . 

b) punctul de pedeapsa va fi marcat delimitând suprafata de pedeapsa,  

            la 6m de la mijlocul liniei dintre cei doi stalpi ai portii . Acesta va fi punctul  

            de unde se executa lovitura de pedeapsa . 

c) al 2-lea punct de pedeapsa se afla la 10m de linia de poarta la mijlocul  

distantei dintre barele portii si la distante egale de acestea . 

d) spatiul de inlocuire , ce masoara 5m si unde vor avea loc inlocuirile de  

            jucatori se afla in fata celor 2 banci de jucatori . 

Art 5   -  echipamentul jucatorilor este cel sportiv si uniform  

-  la inscriere echipele sunt obligate sa comunice organizatorilor culoarea  

echipamentelor . 

-  fiecare echipa va trebui sa aiba 2 randuri de echipament de culori diferite   

-  in cazul in care 2 echipe au aceiasi culoare la echipament si trebuie sa inceapa o 

partida,echipa gazda i-si va pastra culoarea echipamentului iar cealalta echipa i-si va 

schimba echipamentul . 

-  echipamentul unui jucator de fotbal in sala este : 

• tricou sau maieu  

• chilot 

• jambiere (optional)   

• aparatori tibie (optional) 
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• incaltaminte de tip adidas – obligatoriu 

-  Foarte important:  un jucator nu va putea sa poarte nici un obiect periculos pentru 

ceilalti jucatori (inele , ceas , brata , cercei , etc. ) 

-  tricourile vor avea pe spate inscriptionate numere vizibile iar portarul va purta in mod 

obligatoriu echipament care sa-l deosebeasca vizibil de ceilalti jucatori si arbitri . Pe 

echipament poate fi inscriptionată denumirea sponsorului si numele jucatorului fara sa 

pericliteze vizibilitatea numarului . 

-  daca intreaga echipa se prezinta in echipament neregulamentar arbitrul va acorda 

acesteia un termen de 15 minute  pentru remediarea situatiei , daca nu, va fluiera finalul 

jocului .  

Art 6  Jocul se desfasoara din punct de vedere tehnic dupa regulamentul de  
          desfasurare a FRF in sala cu urmatoarele precizari : 

A) se poate pasa mingea de catre coechipier portarului fara ca acesta sa o  

          prinda in mana . 

B) Out-ul lateral se executa cu piciorul (lovitura indirecta)  

C) Nu se aplica regula jocului la off-side .                                                                               

          D  daca un meci se termina la egalitate ambele echipe vor primi ca 1 punct                                           

• echipa care inscrie mai multe goluri decat cealalta va castiga si va primi 3 puncte iar 

cea pierzatoare va primi 0 puncte ; 

• punctele realizate pe parcursul campionatului se vor însuma 

D) zidul in cazul loviturii directe sau indirecte se va situa la distanta de 5m      

 fata de locul de la care se va executa lovitura libera .  

E) schimbul de jucatori se va face numai prin spatiul de schimb oricand se   

 doreste si de cate ori se va vrea . 

F) dupa 5 greseli de echipa pe durata unei reprize ,la ficare greseala acumulata echipa in 

cauza va fi penalizata cu o lovitura de la 10 m . 

G) jucatorii au obligatia  
- sa nu provoace accidentari grave adversarilor in mod voit  

- sa nu comenteze la deciziile arbitrului  

- sa isi apere corect sansele in timpul jocului  

- sa salute publicul in mod civilizat la inceputul si la sfarsitul meciurilor  

- sa nu rosteasca injurii asupra arbitrilor , organizatorilor , sponsorilor , adversarilor 

, coechipierilor , antrenorilor , publicului , etc. 

- sa aiba un comportament civilizat pe timpul desfasurarii meciurilor  

Art 7 – Toate partidele vor fi arbitrate de arbitrii oficiali ai FRF in sala. 

         -  Fiecare partida va fi arbitrata de 2 arbitri in teren + 1 arbitru la masa .  
Nota : Regulamentul FRF in sala se poate gasi la organizatori . 

                                                                                                                                                               

 

                             Capitolul II 

Conditii de participare si calificare 
 

Art 8 Participarea echipelor invitate este conditionata de urmatoarele precizari : 

- fiecare echipa va avea asupra sa un tabel nominal cu lotul de jucatori + delegat , 

care va fi semnat de catre conducerea societatii sau institutiei respective . 

Semnatura va fi insotita de stampila . 

- fiecare echipa va avea un tabel cu viza medicala obligatorie pt fiecare jucator in 

parte . Viza medicala va contine semnatura şi parafa unui medic .  

- jucatorii care sunt legitimati la echipe divizionare A si B nu au dreptul sa participe 

la aceasta competitie. 

Art 9 Echipele care sunt invitate sunt rugate sa confirme participarea . 

Art 10  *  Tragerea la sorti a partidelor se va face cu  cel putin 5 zile inante de  
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                inceperea competitiei    

 *  Tot in ziua tragerii la sorti se vor stabili si datele cand echipele vor juca .  

Art 11 a) Sosirea echipelor pe terenul unde se va disputa meciul se va face cu cel  

               putin 30 minute inainte de ora oficiala inceperii partidei .  

           b) Eventualele intarzieri vor fi analizate de organizatori . 
           c) Echipele sosite dupa 15 minute dupa ora stabilita pentru inceperea   

               partidei vor pierde meciul prin neprezentare cu scorul de10-0 

           d . lotul de jucatori va putea fi modificat numai in perioadele de transferuri 

                care vor fi communicate din timp de catre organizatori. 

Art 12 Echipele inscrise care nu prezinta la inceputul competitiei  toate documentele nu vor putea 

participa la competitie . 

Art 13  La inceputul si terminarea competitiei vor avea loc la scurte festivitati la     

           care echipele sunt rugate sa participe indiferent de pozitia ocupata in clasament.      
            

Capitolul III 

Titluri si premii 

            A. In cazul competitiilor de tip campionat departajarea   echipelor se va face prin cumul               

de puncte dupa cum urmeaza :  

              - la victorie        3 puncte  

              - la meci egal     1 punct  

              - la infrangere    0 puncte 

                Daca egalitatea persista la sfarsitul campionatului urmatoarele criterii vor     

                fi pentru departajare 

- rezultatul meciurilor directe  

- numarul de goluri marcate echipei adverse 

- golaverajul  

- numarul de goluri marcate  

- prin tragere la sorti  

Astfel :  

- locul I echipa cu cele mai multe puncte 

- locul II urmatoarea echipa dupa numarul de puncte 

- locul III urmatoarea echipa dupa numarul de puncte 

- locul IV urmatoarea echipa dupa numarul de puncte 

Art 15 a) Se vor acorda si urmatoarele premii : 

- diplome,cupe,bani,plachete 

           b) In afara de premiile pentru locurile I , II , III , IV se vor mai acorda : 

• pentru toate echipele participante se vor acorda diplome 

• se va acorda premiul pentru echipa fair-play 

• se va acorda premiul pentru cel mai tehnic jucator 

• se va acorda premiul pentru cel mai bun portar  

• se va acorda premiul pentru golgeterul competitiei 

Art 16 In caz de egalitate in clasamentele finale , premiile cuvenite se vor atribuii                  
tuturor castigatorilor . 

Art 17 Diplomele oferite vor purta sigla si semnatura organizatorilor. 

Art 18 Diplomele , cupele si alte premii vor fi inmanate castigatorilor de oficialitati    

           ai municipiului Roman .  

Art 19 Comisia de organizare a acestei competitii este alcatuita din 3 persoane: 

- Gabriel Luncanu – consilier local – preşedintele comisiei 

- Ilie Boloca – profesor specialist - coordonator eveniment 

- Gheorghe Carnariu – delegat Primăria Roman  
 


