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Regulamentul campionatului de fotbal Liga a 5-a 

Ediţia 2018-2019 
SCOPUL: 
Asigurarea desfăşurării în bune condiţii şi în mod regulat a campionatului şi ridicarea nivelului calitativ al jocului în 

spiritul sportivităţii, respectându-se Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) elaborat de Federaţia 

Română de Fotbal. 

ORGANIZARE: 
Campionatul Ligii a V-a se organizează pe două serii geografice: 

Seria I (Nord) cu    _13_ echipe    

Seria a II-a (Sud) cu  _14_ echipe 

PARTICIPANŢI: 
Echipele care participă în Liga a V-a trebuie să fie afiliate la AJF pentru a primi dreptul de participare fără nici un fel de 

baraj. 

PROGRAMAREA JOCURILOR: 
Programarea jocurilor se va face pe baza schemei din tabela Berger prin tragere la sorţi a numărului de ordine. Jocurile se 

vor disputa la datele stabilite prin programul de desfăşurare întocmit de Comisia Campionatului, aprobat de către 

Comitetul Executiv. Ziua oficială de disputare a jocurilor este sâmbătă şi duminică la orele solicitate de echipe, nu mai 

repede de ora 11.00.  

Schimbarea zilei şi orei de desfăşurare al unui joc se poate face respectând următoarele:  

a) ora de disputare a jocului se poate schimba fără acordul echipei adverse cu 7 zile înainte de programarea iniţială. 

b) ziua se poate schimba numai cu acordul echipei adverse. Cererile de schimbare se depun cu 7 zile înainte de 

programarea iniţială (înainte de data de disputare a jocului) şi doar cu acordul scris al echipei adverse. AJF va înştiinţa 

echipa adversă în termenul regulamentar cu 5 zile de la jocul care urmează să se dispute. 

Programarea jocurilor va fi afișată pe pagina www.ajfbihor.ro cu cel putin 3 zile inainte de data disputării lor. Pentru 

meciurile de sâmbătă se va afișa miercuri, iar pentru cele de dumincă, cel târziu joi.  

Dacă terenul este impracticabil, se aşteaptă 60 de minute, iar dacă nici atunci nu se poate disputa jocul, acesta va fi 

reprogramat de către Direcţia de Competiţii va stabili data la care se va disputa jocul. 

Dacă cele două echipe dispun de echipamente de joc de aceeaşi culoare, ori culori asemănătoare, echipa gazdă este 

obligată să-şi schimbe echipamentul.  

SISTEMUL DE ATRIBUIRE AL PUNCTELOR: 
Joc câştigat – 3 puncte, joc egal – 1 punct, joc pierdut – 0 puncte, conf. C II art. 23 din ROAF. 

Clasamentul final al campionatului se va face pe baza rezultatelor obţinute, a punctelor acumulate în jocurile oficiale după 

disputarea etapelor programate. Dacă două echipe acumulează acelaşi număr de puncte, se va întocmi clasamentul în 

conformitate cu Cap. II, art. 27 din ROAF şi va fi comunicat în termen de 10 zile de la terminarea campionatului, după ce 

va fi aprobat de Comitetul Executiv al AJF Bihor. 

FORMULA DE DESFĂŞURARE 
Campionatul Ligii a V-a se desfăşoară după sistemul tur-retur (toamna-primăvara). Echipele nu pot renunţa la dreptul de 

organizare pe teren propriu în favoarea echipei adverse şi pot juca pe respectivul teren numai în cazul în care echipa 

adversă are închiriat acea bază sportivă. 

CONDIŢII DE ORGANIZARE 
În sezonul 2018-2019, echipa oaspete va ocupa întotdeauna banca de rezerva din spatele arbitrului asistent 1.  

Conf. Art. 45 din ROAF, echipele din celelalte categorii de seniori sau juniori în competițiile organizate de FRF/AJF/AMFB 

(mai puțin echipele de fotbal în sală) au dreptul să folosească maxim 1 jucător extracomunitar pe teren și sunt obligate să înscrie 

în raportul de arbitraj minim 15 jucători formați la nivel național. 

Echipele organizatoare au obligaţia să anunţe în scris organele de Poliţie din localitatea de disputare a jocului cu trei zile 

înainte de ziua jocului pentru a putea lua toate măsurile de rigoare care se impun. 

Echipele pot verifica dreptul de joc şi identitatea jucătorilor înainte de începerea jocului, solicitând acest lucru arbitrului. În cazul 

în care o echipă de seniori nu asigură numărul minim de jucători, conform regulamentului (7) pe toată durata unui joc, pentru a 

doua oară într-un sezon, acest lucru se va constata de către Comisia de Disciplină şi se va încadra ca neprezentare.  

Asistența medicală va fi asigurată de medic sau asistent medical, care trebuie să aibă asupra lui o delegaţie eliberată de unitatea 

medicală de care aparține, precum şi un act de identitate, ori dovada calificării de medic, asistent medical sau paramedic. În 

cazul în care medicul delegat se deplasează la unitatea sanitară însoţind un jucător accidentat, asistenţa medicală va fi asigurată 

de medicul echipei gazdă. În situaţii grave în care atât medicul delegat, cât şi medicul echipei gazdă vor face deplasarea la 

unitatea sanitară, asistenţa medicală va fi asigurată de medicul echipei vizitatoare, înscris în raportul de arbitraj. Acelaşi lucru e 

valabil şi pentru asistenţii medicali. Dacă în astfel de situaţii, echipa vizitatoare nu are medic sau asistent medical care să poată 

asigura în continuare asistenţa medicală, arbitrul va întrerupe jocul şi va proceda în conformitate cu dispoziţiile privind jocurile 

întrerupte sau amânate, conf. art. T II, art. 16. 
În cazul în care cele două echipe au echipamente de aceeași culoare, gazdele vor fi obligate să-și schimbe echipamentul.  
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PROMOVARE - RETROGRADARE: 
Echipele clasate pe primul loc în fiecare serie vor promova în Liga a IV-a, dacă au condiţii şi drept de promovare, aspecte 

care vor trebui constatate de către Comitetul Executiv. În caz contrar se procedează conform C I art. 4 din ROAF. 

Echipele clasate pe locul doi din cele două serii ale Ligii a 5-a vor disputa un baraj de promovare-retrogradare cu 

ocupantele locurilor 13 si 14 din Liga a 4-a. Partidele vor avea loc în sistem tur-retur, pe data de 9, respectiv 16 iunie 

2019. La primele jocuri vor fi gazde, echipele din Liga a 5-a, iar la retur, echipele de Liga a 4-a. Conform deciziei 

Comitetului Executiv al AJF Bihor, echipa de pe locul 13 va juca cu ocupanta locului secund din Seria 1, iar echipa de pe 

locul 14 va juca cu ocupanta locului secund din Seria 2. Dacă rămân locuri vacante în Liga a IV-a, Comitetul Executiv al 

AJF Bihor poate hotărî, conform ROAF, echipa sau echipele care să ocupe aceste locuri rămase libere în Liga a IV-a. 

Dacă nu vor promova cele două echipe de pe locul I, atunci numărul echipelor retrogradate din Liga a IV-a se reduce, 

conform regulamentului. Nu sunt permise cedarea locului altor echipei, sau alte comasări, asocieri, etc.  

Echipele care se vor retrage, exclude, sau alte elemente, nu vor avea drept de înscriere decât după un an de zile, ori după 

achitarea amenzii de 1.500 ron. 

OBLIGAŢIILE DE PARTICIPARE: 
Pentru a avea drept de participare în Liga a V-a de fotbal, cluburile sportive şi asociaţiile sportive de fotbal sunt obligate 

să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) Să fie afiliate la AJF Bihor 

b) Să dispună de un teren propriu sau să aibă un contract de închiriere pentru un teren de joc omologat, pentru 

campionatul Ligii a V-a. 

c) Să aibă un antrenor sau instructor de specialitate cu carnet vizat la zi. 

d) Să dispună de două rânduri de echipament de culori diferite. 

e) Să dispună de 2-3 mingi de fotbal. 

FOLOSIREA ŞI ÎNLOCUIREA DE JUCĂTORI 
Echipele pot folosi jucători legitimaţi cu viza anuală şi medicală la zi, fără limită de vârstă dar nu sub 14 ani, la seniori. Pe 

durata unui joc, echipele pot înlocui 5 jucători, indiferent de postul pe care-l ocupă. 

PENALITĂŢI PECUNIARE ŞI DISCIPLINARE 
Dacă o echipă nu se prezintă la joc sau întârzie peste timpul regulamentar, ori nu prezintă carnetele de legitimare la două 

jocuri, ea va fi exclusă din competiţie. În cazul în care o echipă nu asigură numărul minim de jucători conform 

regulamentului (7) pentru a doua oară într-un sezon, pe toată durata unui joc, acest lucru se va constata de către Comisia 

de Disciplină şi se va încadra ca neprezentare. 

Verificarea dreptului de joc şi identitatea jucătorilor din campionatul Ligii a V-a este obligatoriu înainte de începerea 

jocului, iar formularea contestaţiilor se vor face conform art. C II art. 25 din ROAF. Echipele care formulează contestaţii, 

dar nu-şi susţin contestaţia la şedinţa Comisiei de Disciplină vor fi penalizate. 

În caz de eliminări de jucători, contestaţii sau alte incidente săvârşite la joc, persoanele implicate (jucători, antrenori, oficiali), 

respectiv observatorul şi arbitri delegaţi se vor prezenta din oficiu la Comisia de Disciplină a AJF Bihor (în prima marţi de 

după joc, orele 18.00, sediul AJF Bihor).  

Cluburile sportive sunt direct răspunzătoare de evidenţa cartonaşelor galbene şi pentru încadrarea în termenul 

regulamentar de plată a penalităţilor. Penalităţile se pot achita înainte de joc observatorilor, care le vor aduce la AJF până 

la omologarea rezultatelor. Suspendarea se prelungește până la achitarea integrală a penalității sportive, conf. T I S I art.  

19 din Regulamentul Disciplinar. Cluburile sportive răspund direct în modul în care sunt efectuate etapele de suspendare 

ale propriilor jucători, indiferent de cauza pentru care au fost sancţionaţi (cartonaşe galbene, roşii şi alte abateri), conf. T 

II S II art. 42/5. Comisia nu are obligativitatea de a trece în Buletinul Informativ evidenţa cartonaşelor galbene. Cluburile 

care nu au evidenţa clară a cartonaşelor la un moment dat, se pot interesa la Comisia Campionatului. 

PREMII 
La sfârşitul anului competiţional 2018-2019, AJF Bihor va acorda diferite premii, constând în CUPE, DIPLOME, 

PLACHETE, materiale sportive, echipelor clasate pe primele locuri, golgheterilor celor două serii. 

DIVERSE 

AJF nu-şi asumă nicio răspundere în caz de accidentare a jucătorilor la antrenamente sau în timpul jocurilor oficiale sau 

amicale. 

Distribuirea, comercializarea și introducerea alcoolului în incinta stadionului nu este permisă. 

Toate celelalte probleme necuprinse în prezentul regulament care privesc activitatea fotbalistică, vor fi tratate conform 

ROAF-ului şi a celorlalte reglementări şi hotărâri ale FRF şi AJF, apărute în cursul anului. În caz de neconcordanță 

primează Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice aprobată de FRF.  

Regulament aprobat în ședința Comitetului Executiv al AJF Bihor din data de 8.08.2018.  


