
Conform Legilor jocului, Interpretarii Legilor jocului si Instructiunilor 

pentru arbitri si arbitri asistenti, a ROAF si recomandarilor CJA obligatiile 

arbitrului si/sau a arbitrilor asistenti inainte de inceperea unui joc din Liga a 

IV –a sunt urmatoarele : 

 
 

-prezentarea la stadion cu minim 60 min (o ora) inainte de ora oficiala de incepere a jocului; 

-inspectarea terenului de joc si aducerea la cunostinta echipei gazda a deficientelor constatate 

(cu privire la gardul imprejmuitor, marcajul terenului, starea terenului a portilor, plaselor si a 

steagurilor de la colt); 

-punerea la dispozitia delegatilor echipelor a raportului de arbitraj pentru completarea 

acestuia cu jucatorii titulari si jucatorii inlocuitori precum si a oficialii care au dreptul de a lua 

loc pe bancile de rezerva (acestia vor purta ecusoane cu functia care o au: antrenor, antrenor 

secund, cadru medical, maseur, manager sportiv, delegat); 

-verifica si stabileste culorile echipamentului de joc a celor doua echipe (in caz de necesitate 

echipa care va schimba culoarea echipamentului de joc va fi echipa gazda) 

-efectueaza incalzirea de dinaintea jocului; 

-verificarea dreptului de joc si a vizei medicale a jucatorilor inscrisi in raportul de arbitraj, pe 

baza carnetelor de legitimare; identificarea jucătorilor juniori se face pe baza carnetelor de 

legitimare şi a cărţilor de identitate/paşapoartelor jucătorilor (in mod excepţional, în lipsa unor 

carnete de legitimare, identificarea se va face cu cartea de identitate însoţită de dovada 

existenţei vizei medicale, cu respectarea numărului minim de carnete de legitimare); 

\va identifica persoanele autorizate sa ia loc in suprafata tehnica pentru fiecare echipa in 

parte (in cazul situatiei in care antrenorul echipei este si jucator, acesta va fi considerat dpdv 



disciplinar pe tot parcursul jocului ca si jucator de camp, indiferent daca joaca sau sta pe banca 

de rezerve si da indicatii) 

-pune la dispozitia delegatilor sau capitanilor de echipa a raportului de arbitraj pentru 

formularea unei contestatii, verificarea identitatii jucatorilor contestati, consemnarea 

momentului formularii aceteia si semnarea raportului la rubrica contestatii; 

-verificarea mingilor de joc, daca corespund cerintelor Legii 2 LJ; 

-identificarea medicului sau asistentului medical delegat, stabilirea locului unde va sta in 

timpul jocului cadrul medical; arbitrul nu va incepe jocul daca asistenta medicala nu se 

prezinta la teren in maxim 15 min de la ora oficiala de incepere a jocului; 

-verifica existenta autoturismelor inscrise in raportul de arbitraj la rubrica Asistenta medicala; 

-participarea la sedinta tehnica in cazul in care aceasta are loc, in cadrul carea se va stabili si 

locul de incalzire a jucatorilor inlocuitori (in caz contrar arbitrul va comunica delegatilor celor 

doua echipe acest aspect inainte de inceperea jocului); 

-controlarea echipamentului jucatorilor, conform Legii 4 LJ, verifica daca cei doi capitani de 

echipa au banderole distincte pe bratul stang si daca portarii au echipament diferit in 

comparatie cu echipamentul coechipierilor sau adversarulor; 

-intra pe terenul de joc urmati de jucatorii echipelor, se opresc pe linia mediana, la circa 7 m 

de linia de margine, cu fata la tribuna oficiala, jucatorii saluta publicul (in functie de situatia 

existenta la momentul disputarii jocului, jucatorii se saluta sau nu) apoi arbitrul efectuează 

tragerea la sorţi pentru alegerea terenului şi a mingii, arbitrii asistenţi controlează porţile şi 

plasele; 



-formalitatile de incepere a jocului se efectueaza de catre arbitrii chiar şi atunci cand s-a 

constatat neprezentarea uneia sau a ambelor echipe, acest lucru consemnându-se în raportul 

de arbitraj. 


