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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 
 

DESFĂŞURARE A COMPETIȚIEI 
 

TROFEUL „ GHEORGHE OLA ”  
                            Ediţia 2017 – 2018 valabil  pentru etapa județeană 
 
 
 

1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE  
 

- AJF Brașov organizează etapa județeană a competiției.   
2. Participanţi  

 

În anul competițional 2017 - 2018 competiția Trofeul ”Gheorghe Ola” se desfășoară în 
pauza competiției Interliga Națională de Fotbal U7 - U10, în perioada de iarnă, între tur și retur. 
Este o competiţie de fotbal pe teren redus (în sală, balon sau în aer liber) care se desfășoară pe o 
suprafață de joc cu dimensiunile 40 m x20 m.  
Pot participa pe bază de înscriere nominal numai entități sportive afiliate la  AJF .AJF Brașov 
organizatoare a Interligii Naționale va transmite Departamentului de Competiții al FRF până la 30 
septembrie 2017 un table cu echipele care participă în această competiție. Cluburile  care  doresc  să  
participe  în  competiția  Trofeul  ”Gheorghe  Ola”  sunt obligate  să  solicite  în scris,   AJF 
Brașov ,   înscrierea  în  competiție. AJF Brașov verifică îndeplinirea condițiilor de participare și 
stabilește datele limită de înscriere.  

Cluburile organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la competițiile 
organizate de către AJF Brașov. Operațiunile privind transferurile jucătorilor juniori eligibili se pot 
efectua în perioadele de transfer anuale aprobate de către Comitetul  
Executiv al AJF Brașov.  

AJF Brașov nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o accidentare suportată de un jucător, 
oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de către o persoană fizică, un club sau asociație 
sportivă.  

Se califică în etapele superioare ale competiției, organizate de FRF, echipa câștigătoare a 
etapei județene . Numele echipei calificate va fi transmisă, de către AJF Brașov, la Comisia 
Centrală de Copii și Juniori până la data de 20 noiembrie 2017 la adresa de mail  
competiții.juniori@frf.ro sau la numărul de fax: 021-302.91.75.  
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3.CRITERIILE DE DEPARTAJARE 
 

Toate jocurile vor fi în conformitate cu Art. 27, alin. 3 din ROAF, respectiv: - Joc câștigat 3 

puncte, joc egal 1 punct și joc pierdut 0 puncte, exceptând jocurilor terminate la egalitate în care se 

vor executa lovituri de departajare ( 3 lovituri pentru fiecare echipă), în urma cărora se vor acorda 2 

puncte echipei învingătoare și un punct echipei învinse.  

În situația în care două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte clasamentul se va 

stabili pe baza aplicării, în ordine a următoarelor criterii: 
 
 

- numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între echipele aflate la 

egalitate de puncte, 

- golaverajul mai bun în jocurile directe, 

- numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe, 

- golaverajul general mai bun (diferența dintre golurile marcate și cele primite în toate jocurile 

din grupă).  

- numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă; 
 

Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul clasamentul fair 
play, astfel: se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaș galben primit, 3 puncte pentru un 
cartonaș roșu primit prin cumul de avertismente și 4 puncte pentru un cartonaș roșu primit direct. 
Echipa cu cele mai puține puncte va fi desemnată câștigătoare.  
 
 
 

 
4. DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR ȘI DURATA JOCULUI 

 
Au drept de joc în Trofeul ”Gheorghe Ola” ”ediția 2017 - 2018 jucătorii născuți în anul 

2008 și mai tineri.  
Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 5 jucători, dintre care 

unul este portar. Un joc nu mai poate continua dacă o echipă are 3 jucători eliminați.  
Durata unui joc este de 50 de minute (fără prelungiri, timp efectiv de joc), împărțit în două 

reprize egale a câte 25 de minute, cu o pauză care nu va depăși 5 minute. Numărul înlocuirilor într-
un joc este nelimitat. Un jucător care a fost schimbat poate reintra în teren înlocuind alt jucător. 
Înlocuirile se pot efectua numai când mingea este în afara jocului. 

Un jucător care a primit cartonaș roșu va fi eliminat de pe teren și nu va mai putea fi 

folosit în jocul respectiv. Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioadă de 2 minute, timp în 

care echipa acestuia va juca cu un jucător mai puțin, cu excepția situației în care echipa în 

inferioritate primește gol, moment în care își poate completa numărul de jucători.  
Identificarea jucătorilor juniori, în competițiile rezervate acestora, se face pe baza 

carnetului de legitimare, certificatul de naştere în original sau copie legalizată și adeverință de elev 
în care să fie trecut numele și prenumele jucătorului, școala, clasa, data nașterii având lipită 
fotografia jucătorului (fotografia trebuie să fie ștampilată de către unitatea școlară iar adeverința 
trebuie semnată de către directorul școlii și ștampilată). 
 
NOTĂ – În situația în care jucătorul prezintă pașaportul în original nu va trebui să prezinte 
certificatul de naștere și adeverința de elev. 
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5. REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A JOCULUI 
 

REGULILE JOCULUI ŞI DISPOZIŢIILE TEHNICE 
 

Pe parcursul competiției se vor folosi mingi numărul 4. Aparătorile sunt obligatorii. 
Înlocuirile de jucători se pot efectua pe tot parcursul jocului în număr nelimitat numai 

pe la centrul terenului.  
Înlocuiri de jucători - Pe raportul de arbitraj se trec obligatoriu10jucători care vor fi împărțiți în 2 

grupe a câte 5 jucători (4 jucători + 1 portar). Fiecare jucător al lotului trebuie să aibă număr egal de 

minute jucate după cum urmează: Grupul 1 de jucători va juca în prima jumătate (minutul 1 – minutul 

12)a primei reprize, grupul 2 va juca a doua jumătate (minutul 13 – minutul 25) a primei reprize. După 

pauza de 5 minute, Grupul 1 de jucători va juca în prima jumătate (minutul 26 – minutul 38) din repriza 

a doua, grupul 2 va juca a doua jumătate (minutul 39 – minutul 50) din repriza a doua. Momentul 

înlocuirii jucătorilor va fi anunțat de către arbitrul conducător de joc la jumătatea fiecărei reprize. 

 În situația în care nu sunt trecuți 10 jucători în raportul de joc, meciul nu se va disputa și va fi 

câștigat de echipa adversă. În situația în care nu se respectăînlocuirile de jucători obligatorii de la 

jumătatea reprizelor (așa cum este prevăzut mai sus) echipa în culpă va pierde jocul prin forfait. 
 
 
 

 Portarul: Mingiile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar cu 

mâna (în timpul jocului), vor fi repuse în joc, de către portar, numai cu mâna. Dacă portarul nu 

respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dictează repunerea mingi în joc de către portar în 

mod regulamentar (cu mâna). 
 
 

 În cazul în care mingea, fiind în joc, loveşte tavanul sălii, jocul va fi oprit şi se va relua cu o 

lovitură indirectă de pe linia de margine, dintr-un punct paralel cu locul unde mingea a lovit tavanul 

sălii. 
 

PENTRU A ÎNCURAJA JOCUL COMBINATIV SE VOR APLICA URMĂTOARELE REGULI: 
 
 

Nu se poate marca gol direct din lovitură de începere a jocului. 

 Nu se poate marca gol direct din propria jumătate de teren. 

Nu se poate șuta sau centra din propria jumătate de teren în careul advers.  
 

 

Abaterea de la regulile mai sus menționate se va sancționa cu lovitură liberă indirectă pentru 

echipa adversă (aflată în apărare) din orice punct al suprafeței de poartă. 
 

 

 

 

Dacă mingea depăşeşte în totalitate  linia  de margine pe sol sau în aer, aceasta se repune în joc cu 

piciorul (în momentul repunerii mingea trebuie să fie nemișcată, pe sol, în exteriorul liniei de 

margine).În urma executării acestor lovituri mingea nu va putea fi transmisă în interiorulsuprafeței 

de pedeapsă adverse.Transmiterea mingii în interiorul suprafeței de pedeapsă adverse se va 

sancționa cu lovitură liberă indirectăîn favoarea  echipei adverse ce va fi executată de pe linia 

semicercului care delimitează suprafața de pedeapsă.  

La executarea loviturilor libere toţi jucătorii echipei adverse vor trebui să stea la cel puţin 

5m de minge, până ce aceasta va fi în joc. Mingea va fi în joc îndată ce a fost atinsă sau jucată. 

 Loviturile libere indirecte, acordate din interiorul semicercului de 6 metri, se vor executa de 

pe linia ce marchează acest semicerc, iar echipa sancţionată îşi va putea organiza zidul cu jucătorii 
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pe linia de poartă. Portarul va putea ocupa o poziţie în faţa zidului fiind obligat să păstreze o 

distanţă de minim 3 metri faţă de minge. 

 Loviturile de penalitate (pentru abateri comise în interiorul semicercului) se vor executa de 

pe punctul de 7 metri. Portarul este obligat să stea pe linia de poartă. 
 

 
 
 

 

6. ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL 

 
 

 

La jocurile din campionat (etapa  județeană) asistența medicală va fi asigurată conform 

regulamentelor în vigoare. 
 

 

Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezența la teren atât a doi 

medici / asistenți medicali (medic / asistent medical al echipei gazdă și medic / asistent medical 

delegat) cât și a unei autosanitare dotată cu mijloace de resuscitare. 
 

Mijlocul de transport trebuie să stea la dispoziție, în imediata apropiere, pe toată durata jocurilor iar 

numărul de înmatriculare al acestuia va fi înscris  în raportul de arbitraj. La toate jocurile, este 

obligatorie prezența unui cadru medical delegat care va prezenta o delegație eliberată de către 

organul sanitar competent, legitimația de serviciu, precum și un act de identitate. 
 

 

 În cazul în care, din motive obiective, cadrul medical delegat nu a ridicat delegaţia eliberată 

de unitatea medicală de care aparține, prin excepţie se admite ca arbitrul să decidă începerea jocului 

pe baza legitimaţiei de serviciu eliberată de unitatea medicală, prezentată de cadrul medical. În acest 

caz, arbitrul va înscrie în raportul de arbitraj numele şi prenumele cadrului medical, numărul, data şi 

unitatea medicală care a eliberat legitimaţia. 

 

 
 

7. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 
 

  

7.1.Etapa județeană a trofeului Gheorghe Ola   se va desfășura în perioada 30.10.-05.11.2017.   
 
 
 

CHELTUIELI 
 

1) Cheltuielile de  arbitraj sunt suportate de fiecare club în parte pentru echipa proprie.    
7. DISPOZIŢII ECONOMICE 

 
Fiecare echipă suportă cheltuielile de transport și arbitraj pentru etapa județeană. 

 
a) AJF Brașov va acorda premii echipelor participante.  

 
b) AJF Brașov prin Departamentul de Competiții, va acorda  titlul de câștigătoare a 

competiției echipei clubului învingător din etapa județeană.  
 

c) AJF Brașov prin Comisia Tehnică va desemna ” jucătorul finalei”, ”cel mai tehnic 
jucător” și ”cel mai bun portar ”. Aceștia vor primi  medalii și diplome.  
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8. COMPETENȚELE COMISIILOR AJF Brașov 

 
Comisia de Organizare a etapei județene va valida dreptul de participare din punct de vedere 

al documentelor în cadrul ședinței tehnice organizate în preziua jocurilor. Validarea dreptului de 
participare de către Comisia de Organizare nu anulează dreptul de contestație al echipelor înainte de 
jocuri. 
 

- Departamentul de competiții  răspunde de organizarea competiției Trofeul ”Gheorghe 
Ola” ”ediția 2017 – 2018 – faza județeană.  

- Comisia Județeană a Arbitrilor răspunde de delegarea arbitrilor la etapa județeană a 

competiției  Trofeul ”Gheorghe Ola” ”ediția 2017 - 2018. 
 

- Comisia de Disciplină a AJF Brașov  judecă toate cazurile în care este încălcat 
Regulamentul Disciplinar și toate cauzele în care nu se respectă ROAF. 
 

9. DISPOZIŢII FINALE 
 

Trofeul ”Gheorghe Ola” ediția 2017 - 2018 se dispută în conformitate cu dispoziţiile 
prevăzute în ROAF, ediţia 2017, iar situaţiile neprevăzute vor fi soluţionate într-o manieră 
definitivă și irevocabilă de Comisia de Competiții a AJF Brașov. 
 

Dreptul de proprietate al AJF Brașov asupra competițiilor de juniori: 
 

 
Departamentul de Competiții  

 
 
 
 

 

 


