
 

 

 

 

 

 

Ghid util pentru echipele de fotbal din județul Bihor 
 

Conform deciziei Comitetului Executiv al AJF Bihor, perioada de înscriere în 

campionatele organizate sub egida AJF Bihor este între 16 iulie și 3 august 2018, orele 12.00. 

Tot până la acea dată trebuie plătite și eventualele restanțe financiare către AJF Bihor. Echipele 

care nu sunt la zi cu taxele datorate AJF Bihor nu vor fi primite în campionat!!! 

Startul noului sezon:  

Liga a 4-a:   25-26 august 

Liga a 5-a:   25-26 august 

Cupa României:  11-12 august – primul tur preliminar 

   18-19 august: al doilea tur preliminar 

Copii și Juniori: 31 august toate nivelele (C, D, E) 

La completarea cererii de înscriere in campionat se va preciza terenul, ziua și ora pentru 

jocurile la care vor fi organizatoare, modificările ulterioare fiind posibile doar cu respectarea 

ROAF. Conform art. 12, schimbarea programării se poate face la solicitarea cluburilor 

organizatoare, pentru motive întemeiate, astfel:  

a) ora de disputare a jocului, cu 7 zile înainte de la programarea lui, chiar fără acordul 

echipei care se deplasează, dar care va fi anunţată, în mod obligatoriu de către forul 

organizator (AJF), cu cel puţin cinci zile înainte de ziua disputării jocului.  

b) ziua de disputare a meciului sau localitatea, numai cu acordul celeilalte echipe, cu cel 

puţin 7 zile înainte. Solicitările privind schimbarea programării jocurilor oficiale (ora, 

data, sau localitatea), făcute cu mai puţin de 7 zile înaintea programării iniţiale, nu vor 

fi luate în considerare. În calculul termenului intră şi ziua în care se depune cererea şi 

ziua în care jocul este programat (zile incluse). 

Până la data începerii competițiilor, AJF Bihor va reomologa toate terenurile din județ, 

urmând ca acolo unde se constată neîndeplinirea condițiilor (teren de joc, anexe etc.) să nu se 

permită organizarea jocurilor, echipa/echipele în cauză fiind nevoite să-și caute alt teren pe care 

vor disputa meciurile de acasă, până la remedierea totală a deficiențelor.  

Echipele vor fi obligate ca la fiecare joc să aibă un antrenor calificat (licența, C, B sau A), 

acreditat de AJF Bihor, trecut pe raportul oficial, în caz contrar va suporta prevederile ROAF. Un 

antrenor poate activa doar la un singur club, nefiind permise situațiile în care același tehnician 

activează de exemplu la juniori la un club, respectiv la seniori, la un alt club. În timpul jocului, 

doar o singură persoană de pe banca de rezerve are dreptul să dea indicații, stând în picioare.  

În momentul înscrierii in campionat, echipele vor comunica persoanele oficiale care-i vor 

reprezenta în relația cu AJF Bihor și cu celelalte formații, respectiv numele persoanei/persoanelor 

care vor asigura asistența medicală la jocurile de pe teren propriu. Persoanele respective trebuie 

să fie medici (cu parafă) ori asistenți medical care posedă certificat de liberă practică.  

 Cu ocazia jocurilor oficiale, pe banca de rezervă vor putea lua loc maxim 7 jucători 

înlocuitori, respectiv șase oficiali (antrenor, antrenor secund – licențiați, maseur 1, maseur 2, 

medic sau asistent, respectiv manager sportiv și delegat). Este interzisă trecerea funcțiilor de 
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primar ori președinte de club pe raportul oficial de joc, în caz de abatere, delegatul clubului 

urmând a fi sancționat pecuniar. De asemenea, delegatul care întocmește raportul răspunde pentru 

corectitudinea datelor introduse. În caz de probleme şi neconcordanţe (numere greşite, date 

incorecte ale jucătorilor sau oficialilor trecuţi pe foaia de joc) vor suporta sancţiunile prevăzute în 

ROAF şi Regulamentul disciplinar.  

AJF Bihor va elibera ID-uri numerotate pentru persoanele oficiale care au dreptul să ia loc 

pe banca de rezervă, purtarea acestora la vedere fiind obligatorie e toată durata jocului. 

Persoanele care nu vor purta ID-uri nu vor putea lua loc pe bancă.  

Se atrage atenția echipelor participante în campionatele de seniori organizate de AJF 

Bihor, că acele persoane care figurează atât ca și antrenori, cât și ca și jucători înlocuitor pe 

raportul de arbitraj, sunt obligați să fie echipați de joc, în caz contrar vor fi asimiliați ca antrenori. 

Jucătorii încloucitori care nu sunt echipați de joc nu vor fi lăsați să ia loc pe bancă. În cazul în 

care persoana care are dublă calitate va fi echipată de joc și va comite o abatere, va fi sancționată 

ca jucător înlocuitor.  

Cartonaşele galbene primite într-o competiţie nu sunt preluate sau executate în altă 

competiţie (de ex. Liga 4 sau Liga 5 si Cupa României).  

Echipele participante sunt responsabile direct de modul în care sunt executate sancţiunile 

de către jucători, oficiali sau alte persoane care le reprezintă sau care sunt legate de ele. 

Suspendarea se cumulează cu penalitatea sportivă şi se va prelungi până la plata integrală a 

acesteia, conform art. 19/4 din ROAF (T I S I). Cluburile sunt în mod solidar responsabili pentru 

penalităţile aplicate jucătorilor şi oficialilor. Faptul că o persoană a părăsit clubul nu înlătură 

răspunderea solidară a acestuia. Cluburile răspund de evidenţa cartonaşelor galbene, astfel ca la 

patru avertismente se suspendă pe una etapă, la fel şi 7, 9 sau 10 cartonaşe primite. Cartonaşele 

galbene primite în campionat nu se cumulează cu cele primite în Cupa României. 

Echipele organizatoare sunt obligate să asigure măsurile de ordine și siguranţă (protecţia 

oficialilor respectiv a oaspeţilor), prin oameni de ordine cu vestele inscripționate primite de la 

AJF Bihor, poliție sau jandarmerie. 

Conform art. 41/6 din ROAF sancţiunea de suspendare aplicată oficialilor are ca efect 

următoarele interdicţii: 

- de a avea acces în incinta terenului de joc, pe tunel, ori pe culoarele de acces la vestiarele 

echipelor şi a arbitrilor 

- de a lua loc pe banca de rezervă şi de a conduce echipa în incinta terenului de joc 

- de a reprezenta clubul în relaţiile cu AJF, cu celelalte cluburi afiliate sau cu orice terţi 

Suspendarea unei persoane are ca efect interdicţia de a reprezenta clubul în toate calităţile 

deţinute de acesta (jucător, antrenor, delegat etc.) şi se menţine până la achitarea intregală a 

penalităţii sportive.  

Echipele pot formula contestații, astfel: 

a) înainte de începerea jocului: 

- dacă se contestă dreptul de joc al unuia sau al mai multor jucători din echipa adversă, 

înscrişi în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret; 

- dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv; 

- dacă se contestă calificarea cadrului medical delegat sau lipsa autosanitarei; 

- dacă se contestă neregularitatea terenului de joc (dimensiunile terenului şi ale porţilor, 

inexistenţa sau starea plaselor porţilor şi a steagurilor de colţ, a marcajului etc.); 

b) în pauză sau după terminarea jocului, înainte de restituirea carnetelor de legitimare de 

către arbitru: 



 

- dacă se contestă dreptul de joc al jucătorilor de rezervă intraţi ulterior în joc; 

- dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscrişi în raportul de arbitraj. 

Contestaţiile se fac în scris în raportul de arbitraj şi se semnează de către: 

- delegatul sau căpitanul echipei contestatoare; 

- delegatul sau căpitanul echipei adverse, care semnează de luare la cunoştinţă, şi 

- arbitru, care este obligat să specifice momentul formulării contestaţiei (înainte, la pauză 

sau după terminarea jocului). 

În cazul în care delegaţii sau căpitanul echipei adverse refuză să semneze de luare la 

cunoştinţă, arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. 

Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor sau căpitanului 

de echipă pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în oricare moment (înainte, la 

pauză sau la terminarea jocului) şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul arbitrului de a pune 

la dispoziţie raportul de arbitraj se va sancţiona conform prevederilor regulamentare. 

Jucătorii contestaţi pot fi înlocuiţi numai înainte de începerea jocului. În acest caz 

contestaţia rămâne fără obiect. Arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. În 

asemenea situaţii, numărul de jucători de rezervă se reduce în mod corespunzător. 

Contestaţiile referitoare la identitatea jucătorilor şi la dreptul de joc se fac nominal. În 

ceea cepriveşte contestaţiile referitoare la dreptul de joc, delegaţii echipelor au obligaţia de a 

înscrie în raportul de arbitraj în mod explicit motivul pentru care este contestat jucătorul (transfer 

sau legitimare neregulamentară, lipsa vizei anuale, lipsa vizei medicale, substituire etc.), în caz 

contrar urmând a fi respinse ca neregulamentare. 

Contestarea manierei de arbitraj, ori a altor probleme neprevăzute în ROAF va fi 

sancționată cu penalitate financiară!!! 

SE ATENŢIONEAZĂ REPREZENTANŢII TUTUROR ECHIPELOR DE FOTBAL CĂ LA 

JOCURILE LA CARE SE CONSEMNEAZĂ INCIDENTE (PE TEREN, LA VESTIARE, SAU ÎN 

TRIBUNE) ORI CONTESTAȚII ESTE OBLIGATORIE PREZENŢA PERSOANELOR IMPLICATE 

DIN AMBELE CLUBURI, PLUS ARBITRII ŞI OBSERVATORII JOCULUI, LA PRIMA ŞEDINŢĂ A 

COMISIEI DE DISCIPLINĂ A AJF BIHOR (ÎN PRIMA ZI DE MARŢI DE DUPĂ JOC, ORA 18:00, 

LA SEDIUL AJF (Oradea, Piata 1 Decembrie nr. 4-6). 

Reprezentanţii echipelor afiliate la AJF Bihor pot consulta programarea meciurilor, 

delegări, rezultate, clasamente, dar şi alte informaţii, pe siteul www.ajfbihor.ro, care conform 

hotărârii Adunării Generale din 2011 constituie un mijloc oficial de comunicare cu echipele 

afiliate. 

În sezonul 2018-2019, la echipele de JUNIORI A1 din Liga a IV-a sunt eligibili jucătorii 

născuţi după data de 01.01.2000, dar nu mai mici de 14 ani (născuţi în anul 2004) conf. Art. 34/3. 

Jucătorii născuţi în anul 2005 pot evolua pe baza unui aviz special eliberat de un medic sportiv, a 

cărui copie va fi ataşată la fiecare raport de joc. Nedepunerea la AJF a copiei după avizul special, 

ori neatașarea la raport al acestuia atrage după sine penalizarea echipei din culpă.  

În urma hotărârii Comitetului Executiv al AJF Bihor în toate competițiile de juniori 

organizate sub egida AJF va fi permisă efectuarea a șapte înlocuiri.  

Oradea, 5.06.2018     


