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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 21.03.2012 
 

 

 

Regulamentul de desfăşurare 

                          
Capitolul I 

 
Art. 1. La competiţia organizată de Consiliul Local al municipiului 

Roman participă echipele înscrise până la data limită – conform planului de 

organizare. 
 

Art. 2. a) Fiecare echipă este alcătuită din 20 jucători;  

  b) Numărul jucătorilor din teren va fi de 5+1 pentru fiecare 

echipă; 

  c) Fiecare echipă va fi însoţită de către un delegat care va şi 

reprezentatul  echipei; 

             d) Pe parcursul unui joc este permis un număr nelimitat de 

înlocuiri de jucători. Un jucător care a fost înlocuit poate reveni pe terenul de joc 

pentru a înlocui un alt jucător, iar înlocuirea poate fi efectuată când mingea este 

în joc sau în afara jocului; 

            e) Dacă în cazul eliminării unor jucători sau în alte situaţii când 

una din echipe rămâne cu mai puţin de 4 jucători (incluzând şi portarul) jocul va 

trebui oprit. 
 

Art. 3. Partida va fi compusă din doua reprize a câte 25 de minute cu o 

pauză între ele de maxim 5 minute. 
 

Art. 4. Terenul de joc este de forma dreptunghiulară, marcat cu linii 

vizibile care fac parte din suprafaţa de joc astfel avem:  

a)    suprafaţa de pedeapsă reprezentată de cele 2 careuri de 6m; 

b) punctul de pedeapsă va fi marcat delimitând suprafaţa de pedeapsă, 

la 6m de la mijlocul liniei dintre cei doi stâlpi ai porţii. Acesta va fi punctul de 

unde se execută lovitură  de pedeapsă; 

c) al 2-lea punct de pedeapsă se află la 10m de linia de poartă la 

mijlocul distanţei dintre barele porţii şi la distanţă egală de acestea; 

d) spaţiul de înlocuire, ce masoară 5m şi unde vor avea loc înlocuirile 

de  jucători se află în faţa celor 2 bănci de jucători. 
 

Art. 5.  -  echipamentul jucătorilor este cel sportiv şi uniform -  fiecare 

echipă va trebui să aibă 1 rând de echipament;    

  -  în cazul în care 2 echipe au aceiaşi culoare la echipament şi 

trebuie să înceapă o partidă, arbitrii vor decide – prin tragere la sorţi ce 

echipă va purta vestele de diferenţiere a echipelor 

    -  echipamentul unui jucător de fotbal pe teren redus este : 
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 tricou sau maieu  

 chilot 

 jambiere (opţional)   

 apărători tibie (opţional) 

 încălţăminte de tip adidas – obligatoriu 

-  Foarte important:  un jucător nu va putea să poarte nici un obiect 

periculos pentru ceilalţi jucători (inele, ceas, brăţară, cercei, etc. ) 

 -  tricourile vor avea pe spate inscripţionate numere vizibile iar portarul 

va purta în mod obligatoriu echipament care să-l deosebească vizibil de 

ceilalţi jucători şi arbitri. Pe echipament poate fi inscripţionată denumirea 

sponsorului şi numele jucătorului fără să pericliteze vizibilitatea 

numărului. 

-  dacă întreaga echipă se prezintă în echipament neregulamentar arbitrul 

va acorda acesteia un termen de 15 minute pentru remediarea situaţiei, 

dacă nu, va fluiera finalul jocului.  
 

Art. 6.  Jocul se desfaşoară din punct de vedere tehnic după 

regulamentul de desfăşurare a F.R.F.  cu următoarele precizări : 

A) se poate pasa mingea de către coechipier portarului fără ca acesta să o 

prindă în mână. 

B) Out-ul lateral se execută cu piciorul (lovitură indirectă).  

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

          D) Dacă un meci se termină la egalitate ambele echipe vor primi ca 1 

punct:                                            

 echipa care înscrie mai multe goluri decât cealaltă va câştiga şi va 

primi 3 puncte, iar cea pierzătoare va primi 0 puncte ; 

 punctele realizate pe parcursul campionatului se vor însuma 

D) zidul în cazul loviturii directe sau indirecte se va situa la distanţă de 

5 m faţă de locul de la care se va executa lovitură  liberă.  

E) schimbul de jucători se va face numai prin spaţiul de schimb 

oricand se doreşte şi de câte ori se va vrea. 

G )  după 5 greşeli de echipă pe durata unei reprize, la ficare greşeală 

acumulată echipa în cauză va fi penalizată cu o lovitură  de la 10 m. 

H)    jucătorii au obligaţia  

- să nu provoace accidentări grave adversarilor în mod voit;  

- să nu comenteze la deciziile arbitrului;  

- să îţi apere corect şansele în timpul jocului;  

- să salute publicul în mod civilizat la începutul şi la sfârşitul 

meciurilor;  

- să nu rostească injurii sau să scuipe asupra arbitrilor, 

organizatorilor, sponsorilor, adversarilor, coechipierilor, antrenorilor, publicului, 

etc. 

- aceste obligaţii sunt valabile şi atunci când jucătorii înscrişi la una 

din echipe din campionat se afla în tribune ca spectatori la meciurile din 

campionat; 

- să aibă un comportament civilizat pe timpul desfăşurarii meciurilor.  



3 

 

Art. 7. 

  -  Toate partidele vor fi arbitrate de arbitrii oficiali ai FRF. 

-  Fiecare partidă va fi arbitrată de 2 arbitri în teren + 1 arbitru la masă.  

 

Notă: Regulamentul FRF  se poate găsi la organizatori. 
 

Capitolul II 
 

Condiţii de participare 
 

Art. 8. Participarea echipelor  este condiţionată de următoarele precizări : 

- dosar pentru punerea actelor;  

- copie xerox după carte de identitae (B.I., paşaport,etc) pentru 

fiecare jucător şi delegat cu semnătura titularului pe spatele ei; 

- fiecare echipă va avea asupra sa un tabel nominal cu lotul de 

jucători + delegat, care va fi semnat de către conducerea societăţii sau instituţiei 

respective. Semnătura va fi însoţită de stampilă; 

- fiecare echipă va avea un tabel cu viza medicală obligatorie pentru 

fiecare jucător în parte. Viza medicală va conţine semnătura şi parafa unui 

medic.  

- jucătorii care sunt legitimaţi la echipe de liga I, II, III (chiar şi 

futsal)  nu au dreptul să participe la această competiţie. 

- jucătorii să aibă domiciliul în Municipiul Roman. 

- fiecare echipă va avea asupra sa la terenul de joc cel puţin o minge 

de joc omologată de organizatori. 
 

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

Art. 10.   *  Tragerea la sorţi a partidelor se va face cu  cel putin 5 zile 

înante de începerea competiţiei.  

                *  Tot în ziua tragerii la sorti se vor stabili şi datele când 

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 oficială începerii partidei .  

b) Eventualele întârzieri vor fi analizate de organizatori . 

c) Echipele sosite după 15 minute după ora stabilită pentru începerea 

partidei vor pierde meciul prin neprezentare cu scorul de10-0 

d)  Transferul jucătorilor de la o echipă la o altă echipă se poate face 

numai în pauza dintre tur şi retur fără acordul echipei la care a jucat anterior. 

Jucătorii care nu au jucat (trecut pe raportul de joc) la nicio echipă pot face parte 

din lotul unei echipe oricand pe durata campionatului pană cel târziu cu 6 etape 

înainte de încheierea campionatului (ultimile 6 etape din retur). 

Echipele pot să-şi completeze loturile de jucători în limita celor 20 de 

locuri. Nu se admite ştergerea unui jucător înscris în tabelul initial şi înlocuirea 

cu un alt jucător. 
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Dacă un jucător este trecut pe două tabele (două echipe) acesta împreună 

cu cei 2 delegaţi şi în prezenţa reponsabilului campionatului va decide la ce 

echipă joacă. 

         e) Echipele nu vor putea să-şi schimbe denumirea sau să fuzioneze pe 

întreaga durata a  campionatului. 

          f) Dacă o echipă se retrage sau este exclusă din campionat se vor aplica 

următoarele : 

    - dacă echipa se retrage sau este exclusă în turul campionatului toate 

rezultatele ei vor fi anulate; 

    - dacă echipa se retrage sau este exclusă în returul campionatului toate 

rezultatele pe care le-a avut în retur le va pierde cu scorul de 10-0, iar rezultatele 

din tur vor rămâne aceleaşi; 

    - dacă echipa se retrage sau este exclusă oricând pe durata campionatului va 

pierde taxa de siguranţă. 

g) Delegaţii echipelor sunt obligaţi să prelucreze regulamentele tuturor 

jucătorilor din lot. După prelucrarea acestor regulamente delegaţii vor încheia un 

proces verbal semnat de toţi jucătorii pe care-l vor preda organizatorilor. 

             - jucătorii care refuză sau nu au semnat procesul verbal nu au drept de 

joc decât după ce au luat la cunoştinţă şi au semnat acel proces verbal. 

h)  Delegaţii, respectiv echipa sunt direct răspunzători de comportamentul 

şi atitudinea nesportivă a propriilor jucători. 

i) JUCĂTORII CARE AU ABATERI GRAVE DE LA REGULAMENT 

(injurii, lovire, scuipare, ameninţare sau orice gest care atinge onoarea arbitrilor, 

asistentului medical, administratorului sălii, gardienilor) VOR FI EXCLUŞI 

DIN CAMPIONAT şi NU VOR MAI PUTEA JUCA CÂT TIMP ACEST 

CAMPIONAT SE VA DESFĂŞURA SUB EGIDA PRIMĂRIEI şi 

CONSILIULUI LOCAL ROMAN.  
 

Art 12. La sfârşitul fiecărui meci, arbitrii care oficiază vor întocmi un 

raport în care vor menţiona scorul, situaţia abaterilor disciplinare din teren (chiar 

şi din tribună) şi vor propune sancţiuni disciplinare jucătorilor în cauză în litera 

regulamentelor în vigoare. Aceste sancţiuni pot fi reanalizate numai de 

responsabilul de campionat. 
 

Art 13. Echipele înscrise care nu prezintă la începutul competiţiei  toate 

documentele nu vor putea participa la competiţie. In locul echipelor care nu vor 

putea participa sau au fost excluse/retrase din campionat  vor putea intra alte 

echipe cu condiţia de a prelua linia de clasament a fostei echipe. 
 

Art 14.  La începutul şi terminarea competiţiei vor avea loc scurte 

festivităţi la care echipele sunt rugate să participe indiferent de poziţia ocupată 

în clasament.  
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Capitolul III 
 

Titluri şi premii 
 

            A. In cazul competiţiilor de tip campionat departajarea echipelor se va 

face prin cumul de puncte după cum urmează :  

              - la victorie       3 puncte 

              - la meci egal    1 punct  

              - la înfrângere   0 puncte. 

                Dacă egalitatea persistă la sfârşitul campionatului următoarele criterii 

vor  fi pentru departajare: 

- rezultatul meciurilor directe  

- numărul de goluri marcate echipei adverse 

- golaverajul  

- numărul de goluri marcate 

- prin tragere la sorţi.  

Astfel :  

- locul I echipa cu cele mai multe puncte 

- locul II următoarea echipă după numărul de puncte 

- locul III următoarea echipă după numărul de puncte 

- locul IV următoarea echipă după numărul de puncte. 
 

Art. 15. a) Se vor acorda şi următoarele premii : 

- diplome, cupe, bani, plachete. 

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

 pentru toate echipele participante diplome 

 se va acorda premiul pentru echipa fair-play 

 se va acorda premiul pentru cel mai tehnic jucător 

 se va acorda premiul pentru cel mai bun portar  

 se va acorda premiul pentru golgeterul competiţiei 
 

Art. 16. În caz de egalitate în clasamentele finale, premiile cuvenite se 

vor atribui  tuturor câştigătorilor . 
 

Art. 17.   Diplomele oferite vor purta sigla şi semnătura organizatorilor. 
  

 Art. 18. Diplomele, cupele şi alte premii vor fi înmanate câştigătorilor de 

oficialităţi ai municipiului Roman .  
 

Art. 19. Comisia de organizare a acestei competiţii este alcătuită din 3 

persoane: 

- Ilie Boloca – consilier local – preşedintele comisiei; 

- Polak Bogdan – profesor specialist - coordonator eveniment; 

- George Lazăr – viceprimar delegat Primăria Roman. 


