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PROCES – VERBAL AL ŞEDINŢEI TEHNICE 

 
Organizată înaintea jocului:_____________________________________________________________ 

La data de ___________________în localitatea_____________________________________________ 

1. Se face apelul participanţilor, conform listei anexate. Toţi prezenţi vor semna procesul 

verbal. Se consemnează ora prezentării la teren al echipelor. 
Echipa gazdă prezentă la teren la ora__________; Echipa oaspete prezentă la teren la ora ___________ 

  

2. Se verifică dacă următoarele elemente se încadrează în standardele prevăzute de 

regulementele în vigoare: 

vestiar gazde da/nu    vestiar oaspeţi da/nu      vestiar arbitri da/nu 

instalaţii tehnice (electricitate, apă caldă, încălzire) în stare de funcţiune da/nu 

stare gazon da/nu   plase porţi da/nu   marcaj teren da/nu 

steaguri colţ da/nu   bănci reserve da/nu   tabelă de scor da/nu 

gard împrejmuitor complet da/nu  

tărgi pentru jucătorii accidentaţi una/două   nr de brancardieri 2/4 

statie de amplificare da/nu    poartă de rezervă da/nu 

3.  Se procedează la verificarea culorilor echipamentului ambelor echipe: 

     Echipa gazdă    Echipa oaspete 

Tricou   

Şort   

Jambiere   

Tricou Portar   

Şort Portar   

Jambiere Portar   

 

 Culoarea tricourilor arbitrilor:_________________________________________________. 

4. Se verifică dacă medicul delegat este prezent la teren: 
    

                  Da/Nu     

5. Se reconfirmă regulile cu privire la cele 13 persoane de la fiecare echipă care au 

acces în incinta terenului de joc, pe banca de rezerve: 7 jucători, 2 antrenori, medic, maseur, 

delegat. Se evidenţiază celelalte persoane care au acces în incinta terenului.  

6. Se verifică numărul de fotoreporteri acreditaţi la joc si sistemul de identificare: 

numărul acestora______; cu veste_______; cu legitimaţii_______________________; 

 

7. Se solicită în mod expres delegaţiilor celor două echipe să contribuie la respectarea 

disciplinei şi spiritului de sportivitate şi să cere arbitrilor să combată jocul brutal. 
  Observatorul chestionează delegaţii dacă au intrebări pentru arbitri sau observatorul pentru arbitri 

  După ce răspund la întrebări arbitrii se retrag pentru a se pregăti de joc.  

Urmează lista cu semnăturile participanţilor la sedinţă. 

 

 

 



 

ŞEDINŢA TEHNICĂ ŞI DE SECURITATE 

Liga a IV-a / a V-a 

 

JOCUL___________________________________________________________ 

DATA__________________ 
 

 

Persoanele prezente şi funcţia 

 

FUNCŢIA 

 

 

NUME ŞI PRENUME 

 

 

SEMNĂTURA 

Observator de joc 
  

Observator de arbitri 
  

Delegat gazde 
  

Delegat oaspeţi 
  

Arbitru 
  

Arbitru asistent 1 
  

Arbitru asistent 2 
  

Şef administraţie stadion 

  

Responsabil de ordinea şi siguranţă desemnat 

de clubul organizator 

  

Medic echipa gazdă 
  

Medic echipa oaspete 
  

   

   

 


