
 

Regulamentul campionatului de fotbal Liga a IV-a 

Ediţia 2019-2020 
I. Scopul 
Să asigure desfăşurarea în bune condiţii şi în mod regulat a campionatului şi ridicarea nivelului calitativ al jocurilor în 

spiritul sportivităţii şi a respectării Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) elaborat de FRF.  

II. Organizarea 
Campionatul Ligii a IV-a, juniori-seniori, se organizează într-o singură serie de 16 echipe, de către AJF Bihor, Biroul 

Executiv, sub îndrumarea FRF. 

III. Participanţi 
 Echipele din Liga a IV-a au obligaţia de a participa şi cu o echipă de juniori, născuţi după data de 1.01.2001 

(dar nu mai mici de 14 ani, născuți în anul 2005) conf. art. 34/3. Jucătorii născuți in anul 2006 vor avea drept de joc pe 

baza unui aviz medical special eliberat de medicul sportiv. Durata unui joc va fi de 90 minute (două reprize de câte 45 

de minute) atât la seniori, cât și la juniorii A1. In sezonul 2019-2020 echipele care nu pot alinia grupă de juniori U19 

pot înscrie in campionatele de juniori organizate de AJF Bihor o altă grupă de juniori (U15, U13, U11) împreună cu 

plata taxei de 1500 lei, stabilită de Comitetul Executiv al AJF, fiind astfel eligibile pentru participarea în Liga a 4-a.  

Formula de desfăşurare 
 Jocurile se vor disputa la datele stabilite prin programul de desfăşurare întocmit de către Direcţia de 

Competiţii, aprobat de Biroul Executiv, care a stabilit calendarul sportiv al ediţiei 2019-2020.  

Zilele oficiale de desfăşurare a jocurilor sunt sâmbătă şi duminică, în funcţie de opţiunea fiecărei echipe, la fel şi orele. 

În sezonul 2019-2020, echipele din Liga a IV-a au obligaţia să folosească permanent pe teren doi jucători Under 

21 (născuţi în anul 1999 sau mai tineri) şi un jucător Under 20 (născut în anul 2000 sau mai tânăr), formaţi la 

nivel naţional. Dacă unul sau mai mulţi dintre aceşti jucători sunt eliminaţi din teren, echipa respectivă nu este 

obligată să introducă pe teren un alt jucător care să îndeplinească condiţiile respective. Echipa care nu respectă 

regula folosirii jucătorului U21 va fi sancționată cu pierderea jocului prin forfait, conform ROAF.  

Echipa gazdă este obligată să filmeze jocul cu mijloacele tehnice (cameră și trepied) puse la dispoziție de AJF 

Bihor, în caz contrar va fi penalizată financiar cu 100 lei/meci nefilmat. În caz de incidente sau probleme de 

organizare, neprezentarea filmării de către echipa organizatoare va atrage și alte sancțiuni.  
Sistemul de atribuire a punctelor se face conform CII Art. 23 din ROAF, iar clasamentul conf. T II A. 27. 

Campionatul se desfăşoară după sistemul tur-retur (toamnă-primăvară).  

Jocurile se vor disputa în zilele şi orele stabilite conform programării iniţiale. Schimbarea programării unui joc se poate 

face de către Biroul Executiv în cazuri speciale.  

Schimbarea programului se poate face şi de către Direcţia de Competiţii la solicitarea cluburilor organizatoare pentru 

motive întemeiate, astfel:  

         a) ora de disputare a jocului, cu 7 zile înainte de programarea lui chiar şi fără acordul echipei care se deplasează, 

dar care va fi anunţată în mod obligatoriu de către forul organizator cu 5 zile înainte de ziua disputării. 

          b) Ziua de disputare a meciurilor sau localitatea, numai cu acordul echipei adverse, cu cel puţin 7 zile înainte de 

data de disputare a jocului, printr-o cerere scrisă şi semnată de ambele echipe 

 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.  
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.  

Organizatorii jocurilor au obligaţia de a asigura protecţia şi siguranţa spectatorilor, sportivilor şi oficialilor şi de a lua 

măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire şi în interiorul 

arenelor sportive, înainte, pe timpul şi după terminarea competiţiei sau a jocului sportiv.  

Jucătorii juniori sunt obligați să prezinte, pe lângă carnetul de legitimare și copia cărții de identitate, certificat de naștere 

ori pașaport, în caz contrar nu au drept de joc. Documentele se verifică de arbitru înainte de începerea jocului.  

Cluburile pot participa în campionatele divizionare numai cu o singură echipă în fiecare categorie competiţională. În 

cazul în care un club participă cu două sau mai multe echipe în categorii diferite, sunt obligate să depună la forul 

organizator înainte de începerea turului respectiv a returului campionatului (pentru eventualele modificări) lista 

nominală cuprinzând minim 15 jucători care au dreptul numai la echipa de categorie superioară. În acest tabel trebuie să 

figureze numai jucători titulari sau rezerve. Toţi ceilalţi jucători legitimaţi, inclusiv juniorii au dreptul de joc la oricare 

dintre echipe, fără nicio restricţie, respectându-se celelalte condiţii regulamentare. La jocurile de categorie inferioară, 

delegatul clubului este obligat să prezinte şi să anexeze la raportul de arbitraj odată cu înscrierea jucătorilor şi lista cu 

cei 15 jucători, titulari şi rezerve 50%, care au dreptul numai la categoria superioară, înregistrată la forul competent 

pentru ca delegatul echipei adverse să poată verifica şi după caz pentru a formula eventualele contestaţii. 

În alcătuirea formaţiilor echipele pot folosi jucători cu viză anuală (AJF), medicală (cabinet de medicină sportivă) şi o 

asigurare pentru eventualele accidentări, fără limită de vârstă, dar nu sub 14 ani (lucru valabil și la juniorii A1).  



La seniori se pot înlocui 4 jucători, iar la juniori A1, 7 jucători.  

Jucătorii juniori, cu excepţia portarului, au dreptul de a participa la două partide oficiale consecutive, cu 

respectarea condiției ca respectivii jucători să joace cel mult 135 de minute cumulate în două jocuri în decurs de 

24 de ore, dacă al doilea joc se desfășoară cel mai devreme în ziua imediat următoare. Nerespectarea dispoziţiilor 

de mai sus se sancţionează cu pierderea celui de al doilea joc prin forfait.  

Condiţii de promovare şi retrogradare: 
Echipa de pe locul I participă la barajul de promovare în Liga a III-a. Conform regulamentului FRF, la jocul de baraj, 

echipele participante vor trebui să fie, în mod obligatoriu, constituite în cluburi sportive cu personalitate juridică și să 

dețină Certificat de Identitate Sportivă (CIS). 

Sistemul de retrogradare 
La stabilirea echipelor retrogradate se va ține cont de următoarele aspecte: dacă echipa campioană va promova în Liga a 

3-a, respectiv dacă una sau ambele echipe bihorene din Liga a 3-a vor retrograda la finalul sezonului 2019-2020. Astfel 

ar putea retrograda doar echipa clasată pe ultimul loc (16) sau chiar si cele clasate pe locurile 13, 14 si 15.  

Două echipe vor susține baraj de promovare cu ocupantele locurilor secunde din Liga a 5-a (sistem tur-retur), 

programarea urmând a fi făcută după încheierea campionatului Ligii a 3-a (când se cunoaște situația echipelor 

bihorene). Împerecherea echipelor se va face prin tragere la sorți, formațiile din Liga a 5-a fiind gazde in meciul tur, iar 

cele de Liga a 4-a in meciul retur.  

Nu sunt permise cedarea locului altor echipei, ori comasări, asocieri. Echipele care se vor retrage sau exclude, ori alte 

elemente, nu vor avea drept de înscriere decât după un an de zile, ori după achitarea amenzii de 1.500 ron. Echipele care 

promovează în Liga a 4-a, dar nu se înscriu in campionat, nu vor avea drept de promovare în următorul sezon 

competițional, iar în cazul în care termină pe un loc ce le dă dreptul la promovare/baraj de promovare vor fi înlocuite cu 

următoarea clasată. Condiţiile de participare sunt prevăzute în ROAF. În cazul în care în Liga a IV-a vor fi locuri 

vacante (prin excludere, retragere sau renunţarea unei echipe la dreptul de participare, ori neîndeplinirea condiţiilor 

necesare de participare, sau în alte situaţii similare) se va proceda conform C II art. 18 din ROAF. 

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

arbitrului. Verificarea dreptului de joc şi identitatea juniorilor din campionatul de juniori a Ligii a IV-a este obligatoriu 

înainte de începerea jocului, iar formularea contestaţiilor se vor face conform 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).  

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. În cazul în care o echipă de juniori nu asigură numărul minim de jucători, conform regulamentului (8), pe 

toată durata unui joc, pentru a treia oară într-un sezon, acest lucru se va constata de către Comisia de Disciplină şi se va 

încadra ca neprezentare.  

Cluburile sunt direct răspunzătoare de evidenţa cartonaşelor, a penalităţilor și sunt solidare cu jucătorii penalizaţi fiind 

obligaţi să le achite penalităţile, chiar dacă aceştia au părăsit clubul. Comisia de competiții nu are obligativitatea de a trece 

în buletinele informative evidenţa cartonaşelor galbene. 

Cluburile sportive răspund direct de modul în care sunt efectuate etapele de suspendare a propriilor jucători indiferent de 

cauza pentru care au fost sancţionaţi (cumul de cartonaşe galbene, roşii şi alte situaţii).  

Penalităţile se pot achita şi la observatorii jocurilor, care vor fi predate secretariatului, până în ziua omologării rezultatului 

(marţi, ora 16.00).  

În sezonul 2019-2020, echipa oaspete va ocupa întotdeauna banca de rezerva din spatele arbitrului asistent 1. 

Toti ocupantii băncilor de rezervă vor purta, la vedere, pe toată durata jocului, ecusonul emis de AJF Bihor. 

Lipsa ecusonului atrage după sine nepermiterea prezenței respectivilor oficiali (antrenori, medic, maseur, 

delegat etc.) pe banca tehnică.  

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 un jucător extracomunitar pe teren și sunt obligate să 

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

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.  

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. 

Arbitrii jocurilor sunt obligaţi să nu înceapă jocul în cazul în care cadrul medical delegat să asigure asistenţa medicală 

nu se prezintă la teren în maxim 15 minute de la ora stabilită pentru începerea jocului şi să nu continue jocul dacă 

asistenţa medicală nu este asigurată pe toată durata desfăşurării lui, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.  

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. 

Aprobat în ședința Comitetului Executiv din 13.08.2019. 


