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Formatul Cupei României 2018-2019 faza județeană 

 

 

 Etapele 1,2,3,4 și 5 

-24 de echipe din liga 5 – zona Făgăraș 

-  10 echipe din liga 5 – zona Brașov  

            Programul etapelor: 

faza 1 - participă 34 echipe /16 jocuri 

- liga V Făgăraș:26.08.2018 

- liga V Brașov :26.08.2018 

faza 2- participă 18 echipe/8 jocuri 

           – liga V Făgăraș :02.09.2018 

- participă 13 echipe/6 jocuri 

- liga V Brasov 02.09.2018 

- participă :5 echipe/2 jocuri 

faza 3 – liga V Făgăraș:12.09.2018 

- participă 8 echipe/4 jocuri 

- liga V Brașov: 12.09.2018 

- participă 3 echipe/1 joc 

faza 4 – liga 5 Făgăraș:20.09.2018 și 26.09.2018 

- participă 4 echipe/2 jocuri 

- liga 5 Brașov :03.10.2018 

- participă : 2 echipe/1 joc 

faza 5 –în data de 10.10.2018 

-  participă 1 echipă liga V Făgăraș-est 

- participă 1 echipă liga V Făgăraș-vest 

- Câștigătoarea ligii V-zona Brașov și a turului intermediar din faza 5 împreună cu cele 14 

echipe din liga 4 participă la faza optimilor de finală 

Optimi : în data de 24.11.2018 

- participă 16 echipe/8 jocuri 
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Cupa României este o competiție organizată de AJF –faza județeană. La această competiție pot lua 

parte numai echipele aparținând cluburilor și membrilor afiliați.Formatul fazei județene este 

aprobat de Comitetul Executiv al AJF Brașov. 

Programamrea jocurilor se face prin tragere la sorți,începând cu turul I când participă toate 

echipele din liga 5,cu excepția AFC II Hărman,ASC Olimpic Zărnesti II și AS FC Precizia Săcele 

II care nu au drept de joc în această competiție. 

Avertismentele (cartonașe galbene) aplicate jucătorilor până la faza optimilor de finală se 

anulează.Începând cu faza optimilor de finală, suspendarea unui jucător în cadrul Cupei României 

se efectuează  la acumularea a 2 cartonașe galbene. Cartonașele roșii se mențin în faza optimilor 

de finală. Cartonașele roșii aplicate jucătorilor în cadrul Cupei României începând cu faza 

optimilor de finală se capitalizează doar în cadrul acestei competiții la fel ca și etapele de 

suspendare,cu excepția sancțiunilor aplicate pentru comportare violentă care se capitalizează și în 

competițiile de Liga 4 și 5. 

Jocurile din semifinale se dispută tur-retur.Prima echipă extrasă din urnă va fi pentru jocul – tur 

clubul organizator. 

În cazul jocurilor care se desfășoară în sistem eliminatoriu ,într-o singură manșă,se aplică 

următoarele reguli : 

a) în situația, 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 minutepână la prima 

repriză a prelungirilor; 

b) dacă după reprizele de prelungire egalitatea se menține, echipa învingătoare va fi stabilită 

prin executarea loviturilor de departajare,potrivit procedurilor de determinare a 

câștigătorului jocului,stabilit de IFAB prin “Legile Jocului”. 

La jocurile disputate în manșă dublă,dacă după disputarea celor două jocuri egalitatea se 

menține (6 puncte și golaveraj) golurile marcate în deplasare contează dublu,fiind declarată 

câștigătoare echipa cu cel mai bun golaveraj.Dacă și în aceste condiții egalitatea persistă,se 

vor aplica prevederile art.30.9 din ROAF. 

La toate jocurile se pot efectua 4 înlocuiri. 

Nu este obligatoriu folosirea  jucătorilor  sub 21 ani. 

La jocurile disputate într-o singură manșă,cheltuielile de organizare se efectuează și se suportă de 

clubul organizator. Începând cu faza optimilor de finală,indemnizația pentru  arbitrii și observator 

este cea stabilită pentru liga 4. 

Finala Cupei României – faza județeană se organizează de AJF,pe un stadion care va fi anunțat 

ulterior. Ordinea în care sunt înscrise echipele în programul finale este cea în care au fost trase la 

sorți pentru jocurile din semifinale. 


