
NOTA 

Orele de incepere oficiale pentru tur in cadrul Ligii a IV-a sunt urmatoarele: 

 

AUGUST – ORA 18:00 

SEPTEMBRIE – ORA 17:00 

OCTOMBRIE – ORA 15:00 

NOIEMBRIE – ORA 14:00 

DECEMBRIE – ORA 13:00 

• Echipele au obligatia sa foloseasca pe toata durata partidei 3 ( trei ) jucatori sub 21 de 

ani – nascuti dupa 01.01.1992 . 

• Schimbarea echipamentului in situatiile cand este asemanator revine obligatorie echipei 

gazde. 

• La toate partidele este obligatorie prezenta PE TOATA DURATA PARTIDEI a unui cadru 

medical specializat care sa faca dovada cu atestat/legitimatie ca este calificat in 

domeniu. 

• Pentru urmatoarele echipe Biroul Executiv a aprobat urmatoarele zile si ore de disputare 

a jocurilor: 

• CS DOFTEANA – DUMINICA, ORA 11:00 

• AS VOINTA OITUZ – DUMINICA, ORA 11:00 

• CS CAIUTI – SAMBATA, ORA 11:00 

• AS MAGURA TG OCNA – SAMBATA, ORA 11:00 

• AS FILIPESTI – SAMBATA, ORA 11:00 

• AS CONDORII BACAU - DUMINICA, ORA 11:00 

• Echipele au obligatia de a comunica brigazii de arbitrii si observatorului, cu mentiune in 

rapoarte, doua masini ce pot interveni in situatii de urgenta 

• Echipa organizatoare are obligatia confrom ROAF sa asigure ordinea in stadion si in afara 

acestuia pana la plecarea echipei oaspete din localitate prin: 

• Unitati specializate de jandarmi 

• Politia Nationala 

• Politia Locala 



• Stewarzi / Oameni de ordine 

• Brigada de arbitrii si observatorul vor solicita echipei oaspete sa se incadreze intr-un timp 

relativ decent (maxim 30 minute) pentru parasirea localitatii dupa ce au fost indeplinite 

formalitatile regulamentare privind consemnarea celor specificate de ROAF si semnatura 

de luare la cunostinta a delegatilor ambelor echipei si preluarea carnetelor de legitimare. 

• Echipele care nu isi vor achita baremul de arbitraj pentru etapa disputata nu vor fi 

programate in etapa urmatoare conform prevederilor ROAF, pana la achitarea acestora. 
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