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Pe rol soluționarea recursului declarat de președintele AFCS Carpați Berivoi, Brătescu Dănuț 

referitor la sancționarea de către Comisia de disciplină -   decizia nr.7/20.10.2022 

       S-a făcut referatul cauzei în sensul că la dosar există dovada achitării taxei de recurs, în 

termenul procedural . 

 Comisiade disciplină a hotărât  rejucarea meciului  la data stabilită de Comisia de Competiții, 

până la finalul turului campionatului 2022/2023, adică până la finalul lunii noiembrie.     

  

Împotriva acestei hotărâri președintele AFCS Carpați Berivoia formulat recurs,solicitând motivarea 

deciziei.   

In urma dezbaterilor si analizand inscrisurile depuse la dosar, respective raportul suplimentar al 

Observatorului de joc , Lie Bogdan, s-a retinut urmatoarele:      

              

In data de 09.10.2022, a avut loc jocul de fotbal din cadrul Ligii a V-a, zona Fagaras, dintre 

echipele ACS Unirea Fagaras si AFCS Carpati Berivoi, desfasurat pe stadionul Park Arena din 

Fagaras.            

 In min.15 al jocului arbitrul partidei, Sandu Alexandru, a avut un conflict verbal cu 

jucatorul Sandu Emanuel (Unirea Fagaras)in urma unui fault de joc. Conflictul a degenerat iar 

jucatorul a incercat sa-l loveasca fiind insa oprit de jucatorii din apropiere si oamenii de ordine. In 

acel moment arbitrul a aratat 3 minute pentru linistirea spiritelor dar dupa numai 1 minut a luat 

decizia de a opri definitiv jocul, comunicand observatorului ca pentru el arbitrajul s-a incheiet si nu 

mai vrea sa reia partida iar in raportul de joc nu a mentionat nimic din cele intamplate.  

  In urma celor retinute,Comisia apreciaza ca arbitrul Sandu Alexandru a intrerupt definitiv 

jocul in mod nejustificat, ne fiind in imposibilitatea de  a relua partida si nu a respectat cele 3 

minute aratate pentru linistirea spiritelor.         

Sesizata fiind Comisia de Disciplina a  hotarat in baza actelor si lnscrisurile depude la dosar ca 

partida sa se rejoace, aceasta urmand a fi reprogramata de Comisia de Competitii.   

  AFCS Carpati Berivoi a solicitat recurs  la decizia Comisiei de Disciplina, motivand ca nu 

se specifica si motiveaza aceasta decizie.        

  Fata de cele expuse, masura dispusa de Comisia de Disciplina este intemeiata si se 

incadreaza Conform Art,16.6, coraborat cu Art.62.5 din ROAF, coraborat cu art.150.1 din RODAA  
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si anume o partida nu se poate disputa fara o brigada completa (un arbitru si doi asistenti) aceasta 

urmand  sa fie reprogramata de forul organizator drept pentru care emite urmatoarea  :   

             

             

                                    Decizie :       

 Respinge recursul formulat de catre AFCS Carpati Berivoi si dispune rejucarea partidei. 

  Definitiva si executorie            

Pentru aceste motive, 

Hotărârea poate fi atacată la Comisia de Recurs a FRF întermen de 21 de zile de la comunicare. 

Prounţată azi 03.11.2022  la sediul AJF Braşov. 

 

 

 


