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Asociafiile sportive 9i cluburile de fotbal vor insera in statutele proprii dispozilii referitoare'la. 
,

interzicerea substan,telor gi metodelor care sporesc in mod artificial performantele sportive.

Articolul 51 - Competilii nalionale

CAPITOLUL VI
SANCTIUNI $l ORGANE JURISDICTIONALE

Articolul 52- Sancliuni

(1) Sancliunile aplicabile membrilor afiliali sunt:
a) avertisment;
b) mustrare;
c) Anularea rezultatelor meciurilor;
d) rejucarea meciurilor;
e) sciderea/penalizarea cu puncte;
f) pierderea jocului prin forfait (0-3);
g) interdiclia de a juca pe un anumit stadion;
h) ridicarea dreptului de organizare a iocurilor pe teren propriu;
i) organizarea de jocuri firi accesul publicului;
j) organizarea de jocuri intr-o alti localitate;
k) neprogramarea pentru jocurile urmitoare;
l) restituirea distincliilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);
m) interdicfia de a legitima gi transfera noi jucitori;
n) retrogradarea intr-o categorie competilionali inferioari;
o) excluderea din competiliile in cur& gi/sau viitoare;
p) suspendarea drepturilor de membru afiliat, potrivit prevederilor art. 15 din prezentul Statut;
q) excluderea din federafie conform art. 18 din prezentul Statut;
r) penalitate financiari"
s) interdicfia de a promova intr-o categorie competilionali superioari
1i; sanclirinile aplicabile persoanelor iizice sunt: {
a) avertisment;
b) mustrare;
c) eliminare;
d) restituirea distincfiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);
e) interdicfia de a intra la vestiare sau de a sta pe banca de rezerve;
f) interdicfia de a intra in stadion;
g) suspendarea pentru un anumit numir de meciuri sau pentru o perioadi determinati sau
nedeterminati, ca jucitor sau oficial;
h) suspendarea din funcfia definuti in activitatea fotbalistici pe o durati determinatii sau
nedeterminati;
i) excluderea din activitatea competilionali sau fotbalistici, in general;
j) declararea persona non grata - persoani neagreati in structurile fotbalului;
k) penalitate financiari.
(3) La sancliunea aplicati se adaugi, in toate cazurile, penalitifi financiare.
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({) Competiliile nalionale de fotbal care au loc pe teritoriul judefului .Tulcea gi nu sunt organizate de

AJF trebuie autorizate de FRF 9i AJF.
(2) Comitetul Executiv va elabora regulamente referitoare la organizarea jocurilor 9i competiliilor
judefene ale echipelor de cluburi.
iS; niembrii afiliaii ai asocialiei pot contracta, organiza 9i disputa jocuri amicale clechiRe similare
din alte localitifi, in Rominia 9i, respectiv, peste hotare numai cu aprobarea AJF/FRF' ln nici un caz,

nu vor putea su'stine jocuri cu echipe din lirile aflate sub embargou sportiv, cu echipe aparlinAnd
unor federalii nedtillate la FIFA sau cu echipe din lirile cu care Rominia nu are relalii diplomatice.
pe cit posi6il, programarea respectivelor jocuri nu trebuie si aduci preiudicii derulir_ii normale a

campionatelor judefene/municipale/nalionale de fotbal. Datele lor de desfigurare vor fi comunicate
la secretariatul general al AJF imediat dupi ce au fost fixate.
(Z) Nici un membru AJF nu se poate afilia la o alti asocialie iudeleani afiliati la FRF 9i nu poate si
irirticipe in competllii pe teritoriul altei asocialii afiliati la FRF firi autorizafia AJF, a asociliei pe

ieritoriul cireia vrea.sl joace 9i firi aprobarea FRF, exceplie ficind circumstanfele excepfionale'


