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Regulament de desfășurare al CUPEI ROMÂNIEI, EDIȚIA 2019/2020, faza pe Bihor 

 

Cupa României este o competiţie organizată de Federația Română de Fotbal, respectiv de Asociația 

Județeană de Fotbal Bihor pentru faza judeţeană. La această competiţie pot lua parte numai echipele aparţinând 

cluburilor şi membrilor afiliaţi.  

În situația cluburilor cu mai multe echipe, acestea vor putea fi reprezentate și vor participa în cadrul 

competiției Cupa României doar cu echipa de categoria superioară a clubului. Echipele aflate în procedura de 

faliment nu pot participa în cadrul competiției Cupa României.  

Programarea jocurilor din faza județeană se face de AJF Bihor pe baza criteriului geografic. Echipele 

organizatoare vor asigura asistența medicală conform regulamentului campionatului la care participă în Bihor, 

precum și siguranța oficialilor și al echipei adverse, înainte, în timpul și după terminarea jocului.  

Jucătorii care au acumulat două cartonașe galbene, în meciuri diferite, vor fi sancționați cu suspendarea 

pentru un joc, urmatorul din cadrul Cupei României, urmând a se plăti și o penalitate de 20 lei pentru fiecare.  

În meciurile în care se întâlnesc echipe din Liga a 5-a între ele sunt permise 5 înlocuiri. Dacă meciul ajunge la 

cele două reprize de prelungiri, echipele mai pot efectua o schimbare suplimentară, indiferent dacă şi-au epuizat 

sau nu înlocuirile prevăzute de regulament pentru cele 90 de minute. Numărul maxim de schimbări permise la 

finalul celor 120 de minute de joc va fi de 6 pentru fiecare echipă.  

În meciurile în care se întâlnesc echipe din Liga a 4-a între ele sunt permise 4 înlocuiri. În cazul în care se 

întâlnesc echipe din eșaloane diferite, Liga a V-a versus Liga a IV-a, sunt permise 4 înlocuiri. În ambele cazuri, 

dacă meciul ajunge la cele două reprize de prelungiri, echipele mai pot efectua o schimbare suplimentară, 

indiferent dacă şi-au epuizat sau nu înlocuirile prevăzute de regulament. Numărul maxim de schimbări permise 

la finalul celor 120 de minute de joc va fi de 5 pentru fiecare echipă.  

Echipa gazdă va asigura condițiile prevăzute în ROAF și va plăti baremul arbitrilor și observatorilor delegați la 

joc. În prima și a doua fază, baremul va fi de 590 lei / brigadă, din faza a treia și până în semifinale, insclusiv, 

baremul va fi de 870 lei, iar pentru finală, cele două echipe vor împărți în mod egal baremul (3 arbitrii, al 

patrulea oficial și doi observatori) plus eventualele cheltuieli de organizare (chirie teren, firmă de pază etc.).  

În meciurile care aduc faţă în faţă echipe din Liga a IV-a şi Liga a V-a nu funcţionează regula 

jucătorilor Under 20 şi Under 21. Când se duelează echipe din Liga a IV-a, acestea vor avea în componenţă un 

jucător U20 şi doi jucători U21 pe toată durata meciului (U20 – născuți în anul 1999 sau mai tineri, U21 – 

născuți în anul 1998 sau mai tineri).  

Jocurile se dispută, în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul echipei de categorie 

inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent.  

În situaţia în care, după 90 de minute de joc rezultatul este egal, jocul se va prelungi cu 2 reprize a 15 

minute fiecare, fără pauză între ele, dar cu o pauză de 5 minute până la prima repriză a prelungirilor. Dacă, după 

reprizele de prelungire egalitatea se menţine, echipa învingătoare va fi stabilită prin executarea loviturilor de 

departajare, potrivit procedurilor de determinare a câştigătorului jocului, stabilite de IFAB prin “Legile jocului”.  

AJF Bihor va comunica anual la FRF, până la data de 20 iunie, echipele care au obţinut dreptul de a 

participa la faza naţională a Cupei României, ediția 2019-2020.  

Arbitrii jocurilor sunt obligaţi să nu înceapă jocul în cazul în care cadrul medical delegat (medic sau 

asistent medical) 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. 

Regulament aprobat în ședința Comitetului Executiv al AJF Bihor.  

 


