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PROTOCOL  PENTRU DESFĂȘURAREA COMPETIȚIILOR SEZON  

2020 – 2021 
Septembrie 2020 

 

I. Principii generale  

Setul de măsuri prevăzute în prezentul regulament au ca scop reducerea la maximum a 

riscului de apariție a unui focar de COVID-19 în rândul echipelor de fotbal care vor relua 

competiția. Cu toate acestea, riscul nu poate fi niciodată eliminat cu totul. Ca atare, se impune 

vigilență permanentă și un grad ridicat de conformare voluntară din partea tuturor celor implicați, 

de la jucători și staff tehnic la personalul auxiliar. 
 

I.1. Simptomatologia COVID-19: 

Cele mai comune sunt: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), 

tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare, etc. 

Simptome mai rare: dureri de cap, greață, diaree, alte simptome. 
 

I.2. De asemenea, desfășurarea competiției depinde și de: 

- îndeplinirea cu strictețe de către toate cluburile care doresc să participe la competiție a 

condițiilor descrise în Ordinul Comun al Ministrului Tineretului și Sportului Ministrului 

Sănătății; 

- situația epidemică generală din țară. 

Pe toată durata competiției, cluburile care participă trebuie să îndeplinească aceleași 

condiții descrise în Ordinul Comun mai-sus menționat. 
 

II.Testare 

Înainte de începerea competiției echipele vor trimite la AJF (ajfbv@yahoo.com), un tabel 

cu componenții clubului care au fost testați RT-PCR pentru COVID-19, tabel asumat de 

conducerea clubului.  

 Acesta trebuie să conțină numele și prenumele membrilor echipei, funcția, data efectuării 

testului și rezultatul. Acest model de informare se va menține pe toată durata competiției. 

Testarea jucătorilor, a staff-ului tehnic, staff-ului medical, și a personalului de suport 

implicat în activitatea echipei (prezent la antrenament și la meciuri) se va face după cum 

urmează: 

T3 – cu 2/3 zile înainte de primul meci– RT-PCR (opțional și test serologic pentru IgM și 

IgG Covid-19)  

Se va menține testarea RT-PCR pe perioada campionatului, cu ciclicitate de 14 zile.  

Dacă ziua testării cade în zi de meci, recoltarea se va face cu două sau trei zile înainte de 

ziua partidei astfel încât echipa să primească rezultatul până în ziua meciului. 

Testarea arbitrilor se face după cum urmează:  
-T0 - cu 2/3 zile înainte de primul meci și ulterior din 14 în 14 zile;  

-Dacă vreunul din arbitri dezvoltă simptome COVID-19 se izolează și se testează RT-

PCR;  

-Se vor testa toți arbitrii ce pot fi delegați în acel interval de timp;  
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-În cazul unui test pozitiv pentru un arbitru, brigada din care a făcut parte se oprește de la 

delegări, iar ceilalți colegi ai arbitrului găsit pozitiv sunt retestați RT-PCR la 7 zile de la posibilul 

contact cu acesta.  

Testarea delegatului de joc și a ofițerului de control doping se va face cu 2-3 zile înainte 

de meci, dar nu mai frecvent de 7 zile, folosind metoda RT-PCR.  

Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menționate dezvoltă simptome COVID-19,  

aceasta se izolează și se testează RT-PCR. 
 

III. Organizarea meciurilor 
 

III.1. Delimitarea zonelor unui stadion  

Personal implicat în organizarea și desfășurarea unui joc de fotbal : 
 

ZONA 1 Incinta stadionului :  Nr.persoane 

Jucători titulari 22 

Jucători de rezervă 18 

Staff pe raportul de joc 12 

Arbitri 4 

Asistență medicală 5 

Brancardieri 4 

Oameni de mingi 6 

Stewarzi 3 

Fotoreporteri 3 

Personal întreținere instalații 2 

Personal curățenie 1 

TOTAL 80 

ZONA 2 Tribuna stadionului :   

Stewarzi/Jandarmi/Politie                           10 

ISU                                       1 

Serviciul medical                 1 

Ofițeri doping                      1 

Videoanaliști 2 

Personal TV  5 

Crainic stadion 1 

Reprezentanți AJF               2 

Delegație oaspeți                 4 

Delegație gazde                   6 

Masa presei                          5 

Delegat de joc                      1 

Observator de arbitri            1 

Jucători care nu sunt înscriși în 6 
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raportul de arbitraj 

Deținători de drepturi radio 2 

Personal tabelă marcaj 1 

Personal întreținere gazon    1 

                            TOTAL    50 

ZONA 3 

 Jandarmi 10 

Stewarzi 7 

TOTAL 17 
 

ZONA 1: Zona interioară a stadionului. 

Aceasta cuprinde următoarele sectoare: 

Terenul de joc 

Marginea terenului de joc, între linia de margine/poartă și tribune, inclusiv suprafața tehnică 

Tunelul de acces 

Zona vestiarelor jucătorilor/arbitrilor, camera delegaților de joc, cabinet testare anti-doping 
 

ZONA 2: Zona tribunelor. 

Aceasta cuprinde sectoarele de tribune, scările de acces, inclusiv spațiile administrative pentru: 

Transmisiunea TV a jocului Zonele specifice media Camerele/punctul de comandă și control 
 

ZONA 3: Zona exterioară. 

Aceasta include: 

Locul de parcare pentru carele de transmisie TV ale deținătorului de drepturi  

Zona imediat exterioară a stadionului 
 

III.2. Limitarea numărului de persoane care au acces în fiecare zonă, în funcție de rolurile 

pe care le au de îndeplinit 

Zona 1: maximum 80 

Zona 2: maximum 50 

Zona 3: maximum 17 

În situația în care numărul maxim de persoane admis în zonele 1 sau 2 nu este atins, forul 

organizator al competiției, prin intermediul delegatului de joc, va putea decide accesul unor 

persoane a căror prezență este strict necesară în zona respectivă fără însă a se putea depăși 

numărul admis de persoane. Pentru evitarea oricărui dubiu în zona 1 se va putea suplimenta doar 

numărul de personal medical sau brancardieri, în timp ce în zona 2 se vor putea admite, de 

exemplu, un număr suplimentar de comentatori radio, analiști ai parametrilor fizici ai jucatorilor 

(de ex. tehnicieni ai InStat, Sport Radar etc). 
 

III.3. Proceduri de siguranță pentru fiecare zonă: 

Persoanele implicate în organizarea meciului la stadion (inclusiv presa) vor trece prin 

filtru epidemiologic (chestionar, termometrizare) înainte de a pătrunde pe stadion.  

Sunt exceptate delegațiile celor două echipe (jucători, staff tehnic), dat fiind că aceștia se 

supun calendarului de testare descris la punctul II. 
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Acest filtru va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion pentru acordarea 

asistenței medicale de urgență. Persoanele care nu întrunesc criteriile triajului epidemiologic nu 

au acces pe stadion. 

Triajul se aplică Zonelor 1 și 2. Persoanele din Zona 3 vor respecta recomandările 

generale de prevenție aplicabile la nivel național (distanțare socială, igiena mâinilor, igiena 

respiratorie).    

Persoanele din zonele 1 și 2 sunt obligate să poarte măști de protecție pe toată durata 

evenimentului. Pentru antrenorii care oferă indicații tehnice masca este opțională. 

Este interzisă permiterea accesului în incinta stadionului a persoanelor care în urma 

efectuării triajului epidemiologic sunt depistate cu o temperatură de peste 37,3 C. 

Persoanele aflate la risc ridicat (65+ sau persoane cu afecțiuni/patologii pre-existente) vor 

trebui menajate și pe cât posibil neimplicate în organizarea meciului. 
 

IV.Proceduri în pregătirea și desfășurarea meciului 
 

IV.1. Igiena pe stadion 

a) Înainte ca delegațiile echipelor să ajungă la stadion, va fi făcută dezinfectarea încăperilor 

și spațiilor comune. De asemenea, se va asigura, de către organizator, ventilarea zonelor închise, 

fără recircularea aerului. 

b) Vestiarele celor două echipe și al arbitrilor vor fi sigilate după igienizare până la sosirea 

acestora. 

c) Personalul responsabil cu curățenia și dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune, 

precum și cel implicat în mentenanța stadionului și a terenului de joc vor efectua triajul 

epidemiologic la venirea echipajului medical. Totodată, se va limita la maximum timpul petrecut 

în spațiile închise de la stadion.  

d) Vor fi disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate cu soluție dezinfectantă pentru 

mâini în autocarele echipelor, vestiare și pe tunelul de acces către terenul de joc. 

e) În zona vestiarelor, va fi desemnată o persoană care se va ocupa de dezinfectarea spațiilor 

comune atinse cu mâinile. Aceasta va purta în permanență mască de protecție și mănuși și va 

păstra distanța recomandată față de jucătorii echipelor, staff și brigada de arbitri. Această 

persoană nu va interacționa sub nicio formă cu persoanele din Zona 1 și se va supune triajului 

epidemiologic. 

d) Intrarea în zona vestiarelor nu va fi permisă decât pentru cei ce dețin documente de acces         

(badge-uri) eliberate de clubul organizator sau care sunt trecuți în tabele completate de fiecare 

club în parte și predate delegatului de joc cu 60 minute înainte de începerea acestuia. Nicio 

persoană din afara listei (anexei) nu va avea acces la stadion. În caz de necesitate dovedită și 

indispensabilă, aceasta poate pătrunde în incinta stadionului printr-o zonă de filtrare, cu 

măsurarea temperaturii corpului, purtând măști și mănuși, păstrând distanța socială și pentru un 

timp limitat. 

e) În timpul în care delegațiile echipelor sau arbitrii vin la stadion sau sunt în zona 

vestiarelor, personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie al stadionului trebuie să evite 

activitățile neesențiale în aceste zone și să intervină numai în cazuri excepționale. 

f) Personalul responsabil cu curățenia și dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune, precum 

și cel implicat în mentenanța stadionului și a terenului de joc vor efectua triajul epidemiologic la 

venirea echipajului medical. Totodată, se va limita la maximum timpul petrecut în spațiile 

închise de la stadion. 
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g) În zona vestiarelor, va fi desemnată o persoană care se va ocupa de dezinfectarea spațiilor 

comune atinse cu mâinile. Aceasta va purta în permanență mască de protecție și mănuși și va 

păstra distanța recomandată față de jucătorii echipelor, staff și brigada de arbitri. Această 

persoană nu va interacționa sub nicio formă cu persoanele din Zona 1 și se va supune triajului 

epidemiologic.. 
 

IV.2. Echipele  
Echipele vor ajunge la stadion la ore diferite, astfel: echipa gazdă cu 75 de minute înaintea 

începerii jocului, iar echipa oaspete cu 90 de minute înaintea orei de start a jocului. 

Jucătorii vor veni la stadion cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genți, acesta 

fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei la baza de cantonament/hotel 

fiecărui jucător în parte, înainte de plecarea spre stadion. 

Prin excepție, dacă clubul consideră necesar, magazionerul/responsabilul cu echipamentul 

poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele proprii de la stadion cu condiția ca acesta să 

părăsească vestiarul cu două ore înaintea sosirii echipei sale la stadion pentru a putea fi igienizat, 

aerisit și sigilat. Magazinerii trebuie să poarte mereu mănuși și măști.  

În vestiar, la ajungerea la stadion, vor intra doar jucătorii titulari. Se recomandă ca acolo 

unde există posibilitatea de folosire a unor spații libere adiacente ca vestiare suplimentare, 

acestea să fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este posibil, jucătorii de 

rezervă vor merge direct pe suprafața de joc sau la propriile bănci de rezerve unde vor sta până la 

ieșirea jucătorilor titulari la “încălzire” (după aceasta vor putea merge la vestiar pentru a se 

echipa). 

Jucătorii celor două echipe nu vor ieși în același timp la „încălzire”, ci se recomandă ieșirea 

acestora la o diferență de câteva minute, la fel ca și întoarcerea la vestiar de pe teren la sfârșitul 

încălzirii sau la finalul jocului. Este interzisă staționarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor 

(gimnastică/streching) în spațiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor. 

Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru încălzirea jucătorilor va fi făcută 

astfel încât să susțină distanța de minimum 2 metri dintre jucători. 

De asemenea, mingile folosite atât la încălzire, cât și la joc, vor fi dezinfectate. 

Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar.  Este de preferat ca acestea să se desfășoare 

înaintea sosirii la stadion, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanța de 2 

metri între participanți. 
Este obligatoriu ca băuturile (energizante, hidratante etc) folosite de jucători, staff etc. să fie 

puse în sticle personalizate. 

Intrarea pe teren a echipelor nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală, se va face fără 

copii însoțitori (copii escortă) și fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului 

(fotografii din Zona 1 au voie să se poziționeze doar în spatele porții și doar după linia 

fotografilor). Se va evita ceremonia salutului prin strângere de mână la începutul jocului. 

Distanța dintre persoanele de pe banca tehnică trebuie constant menținută. Aceasta va putea fi 

făcută prin adăugarea lângă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multor scaune, așezate la 

respectiva distanță.  

 În situația stadioanelor cu tribune acoperite și acolo unde infrastuctura o permite (în 

sensul de a exista o poartă de acces spre gazon între băncile de rezerve), clubul organizator poate 

să stabilească, cu acordul delegatului de joc, în spatele fiecărei bănci de rezerve (în tribună) un 

spațiu tehnic, strict delimitat, de minim 25 metri pătrați, cu locuri/scaune, ce va fi folosit atât de 

jucătorii/antrenorii/membrii staff de pe banca de rezerve. Distanța necesară a fi păstrată față de 
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oricare persoană din zona 2 a stadionului trebuie să fie de minimum 10 metri. Clubul organizator 

este obligat sa asigure în spatele fiecărei bănci de rezerve (în tribună) un spațiu delimitat de câte 

25 metri pătrați, altul decât locul pentru jucătorii de rezervă, cu locuri/scaune, ce va fi folosit de 

jucătorii/antrenorii/membrii staff de pe banca de rezerve în eventualitatea unei eliminări dictate 

de arbitru, de alte 3 persoane ce fac parte din stafful tehnic/medical al echipelor( antrenor portari, 

maseuri etc), dar care nu sunt trecute pe raportul de joc și 3 jucători din lot însă netrecuti pe 

raportul de joc. Distanța necesară a fi păstrată de oricare persoană din zona 2 a stadionului 

(conform schemei) față de această zonă trebuie să fie de minimum 10 metri. În situatia în care, 

din cauza infrastructurii stadionului, acest spațiu nu poate fi organizat în spatele băncilor de 

rezerve, clubul organizator trebuie să indice clar unde se află acest spațiu (zona din tribună) care 

să respecte normele de mai sus. 

Atât staff-ul tehnic, medical, cât și jucătorii de rezervă, vor purta măști  și mănuși pe toata 

durata jocului (prin excepție, antrenorul delegat să ofere indicații tehnice poate să nu poarte 

mască). 

Ieșirea de pe teren prin tunelul de acces al jucătorilor și staff-urilor celor două echipe nu se va 

face simultan, ci cu distanțare temporală. 

La sfârșitul jocului, folosirea dușurilor,în grupuri mici, se va face numai respectând o distanță 

de 2 metri între persoane. 
 

IV.3. Brigada de arbitri și observatorii 

Brigada de arbitri va ajunge la stadion cu 100 minute înainte de fluierul de start. În cazul în 

care la sosirea la stadion unul dintre arbitrii prezintă simptome, acesta va fi înlocuit cu un al 

cincilea arbitru care va fi selectat de CJA dintre arbitrii care locuiesc în localitatea unde se 

desfășoara partida. 

Se recomandă arbitrilor să evite pe cât posibil să stea în vestiar sau în alte spații închise. 

Totodată este recomandat ca aceștia să se schimbe pe rând în vestiar, atât înainte cât și după 

partidă. 

Delegatul de joc va ajunge la stadion cu 2 ore înaintea începerii jocului.  

Observatorul de arbitri va ajunge la stadion înainte de începerea jocului, va trece prin triajul 

epidemiologic, va lua loc în tribună (Zona 2) de unde va viziona jocul urmărind prestația 

arbitrilor și nu va intra în contact cu brigada de arbitri pe toata durata evenimentului. 

Organizatorul jocului trebuie să rezerve atât acestuia, cât și delegatului de joc, un loc în 

tribuna oficială, cât mai departe de celelalte persoane prezente la meci, astfel încât să poată 

urmări jocul în cele mai bune condiții. 

La intrarea în clădirea vestiarelor atât brigada de arbitri cît și delegatul își vor dezinfecta 

mâinile cu soluții speciale puse la dispoziție de clubul organizator. 

Iesirea de la vestiare a echipelor și brigăzii de arbitri, pentru începerea jocului, nu se va face 

în acelasi timp și, prin urmare, nu va avea loc salutul comun către public.  

Brigada de arbitri va ieși pe suprafața de joc cu 10 minute înaintea începerii jocului, iar 

jucătorii titulari ai celor două echipe vor ieși astfel: echipa gazdă cu 8 minute înainte de începere, 

echipa oaspete cu 6 minute înainte de startul jocului.  

Controlul echipamentului de către arbitrii va fi făcut pe suprafața de joc evitându-se, astfel, 

staționarea pe culoarul/tunelul de acces către terenul de joc (care nu este recomandată).  

Arbitrii și jucătorii vor păstra distanța regulamentară pe perioada când jocul este întrerupt. 



ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL BRAŞOV  
B-dul Eroilor nr. 19, 500030 Braşov, Tel/Fax: 0268-475240 www.frf-ajf.ro 

Cod fiscal: 6621627 Cont bancar: RO77BRDE080SV05866890800 BRD Braşov 

 

Ședința tehnică de organizare, prevăzută în regulament, nu va avea loc, iar delegatul de joc va 

discuta individual cu responsabilii pe fiecare segment în parte pentru a stabili măsuri/obligații 

referitoare la organizarea în bune condiții a jocului.  

Delegatul de joc va purta pe întreagă durată a evenimentului mască de protecție și mănuși de 

unică folosință și va respecta măsurile de prevenție impuse. 

Informațiile referitoare la echipamentul de joc (culoare) vor fi transmise pe e-mail către AJF 

Brașov astfel: cu 2 zile înainte de începerea competiției toate echipele vor trimite echipamentul 

ce va fi purtat în toate jocurile  (atât pentru jucătorii de câmp, cât și pentru portari).   

Organizatorul competiției va comunica arbitrilor (prin intermediul CJA) pentru a lua la 

cunoștință și a-și da acceptul. În această situație clubul considerat gazdă nu este obligat să aducă 

un al doilea rând de echipament la stadion.  

Clubul ai cărui jucători nu vor îmbrăca echipamentul trimis oficial prin e-mail va fi 

responsabil de faptul că jocul nu se va disputa (dacă se va întâmpla acest lucru din cauza faptului 

că echipamentului de joc este asemănător) și va fi sancționat cu pierderea jocului prin forfait. 

Indicațiile/cerințele oferite de arbitri, în mod normal, la ședinta tehnică (către reprezentanții 

celor două cluburi), vor fi afișate pe site-ul AJF Brașov, de unde vor fi listate pe coală de hârtie 

A4 de clubul organizator și afișate la loc vizibil în cele două vestiare (gazde-oaspeți). 

Carnetele de legitimare/cardurile împreună cu raportul de joc completat vor fi predate de 

delegații celor două echipe către delegatul de joc (în termenul stabilit de regulament), iar acesta 

le va preda arbitrilor pentru verificări conform regulamentelor. 

Personalul medical care oferă asistență de urgență pe teren și brancardierii prezenți în incinta 

terenului de joc vor purta echipamente de protecție pe toată durata evenimentului (măști, mănuși 

etc). 

Clubul organizator este obligat să pună la dispoziția celui de-al patrulea oficial tabela pentru 

înlocuirea jucătorilor, după ce aceasta a fost dezinfectată, și fiecare delegat de la cele două 

echipe va înmâna celui de-al patrulea oficial hârtia cu schimbarea/schimbările dorite.  

La sfârșitul jocului, delegatul de joc va preda delegaților echipelor carnetele/cardurile de 

legitimare informându-i în același timp (pe modelul UEFA) dacă au fost probleme pe care acesta 

sau arbitrii le vor consemna în rapoartele lor. Delegații nu vor mai semna de luare la cunoștință 

pe rapoartele de joc. 

În situația în care una dintre echipe dorește să formuleze o contestație, conform cu 

regulamentul, reprezentantul acesteia se va adresa delegatului de joc în acest sens. La jocurile din 

acest miniturneu delegatul de joc va pune la dispoziția clubului doritor raportul pentru a-l 

completa cu contestația dorită după care-l va returna arbitrului. 
 

IV.4. Personalul auxiliar  

În timpul în care delegațiile echipelor sau ale arbitrilor vin la stadion sau sunt în zona 

vestiarelor, personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie al stadionului trebuie să evite 

activitățile neesențiale în aceste zone și să intervină doar în cazuri excepționale.  

Personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie va purta obligatoriu masca de protecție și 

mănuși pe întreaga durată a prezenței acestora în interiorul arenei sportive.  

Personalul medical care oferă asistență de urgență pe teren și brancardierii prezenți în 

incinta terenului de joc vor purta echipamente de protecție pe toată durata evenimentului (măști, 

mănuși etc).  
 

V. Proceduri în cazul depistării unui caz de infecție cu COVID-19 
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a) Se va amenaja la stadion / terenul de joc un spațiu de izolare bine ventilat și care să nu 

comunice cu alte incinte sau spații definite, pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie 

COVID-19. Utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente în zonele 1 și 2 orice persoană 

care prezintă simptome până la un consult de specialitate / testare / evacuare. Se anunță imediat 

eventualul caz suspect către personalul medical aflat la stadion / terenul de joc, precum și 

Direcția de Sănătate Publică județeană sau a municipiului București și serviciul de urgențe 112. 

Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație. 

b) În cazul în care, în urma testărilor programate în cadrul calendarului prevăzut, se 

descoperă unul sau mai multe cazuri pozitive, se anunță Direcția de Sănătate Publică județeană 

sau a Municipiului București și se urmează indicațiile primite de la aceasta. 

c) Persoanele al căror test este pozitiv se internează pentru 48 de ore pentru evaluare 

stării de sănătate și vor fi retestate în ziua 5 de la primul rezultat pozitiv. În cazul în care 

rezultatul retestării este negativ, iar persoanele nu au prezentat simptome, acestea își pot relua 

activitatea, inclusiv în ceea ce privește participarea la competiții oficiale.  

d) Persoanele al căror test este negativ și care nu au fost identificate drept contacți în 

urma anchetei epidemiologice își continuă activitatea sportivă.  

e) Contacții persoanelor pozitive, stabiliți ca atare în urma anchetei epidemiologice, vor 

face un nou test RT-PCR în ziua 5 după depistarea rezultatului pozitiv. În cazul în care noul test 

este negativ, aceștia își vor relua activitatea sportivă, inclusiv în ceea ce privește participarea la 

competiții oficiale. În cazul în care testul este pozitiv, vor urma procedurile stabilite prin normele 

sanitare în vigoare.  

f) Dacă persoanele identificate drept contacți nu pot face imediat testul RT-PCR, aceștia 

vor intra în izolare până la momentul unei noi testări. 

g) Pentru cluburile sau loturile care participă în competiții internaționale și care sunt 

supuși mai des testărilor, în cazul apariției unui caz pozitiv în zilele 3 și 2 înaintea jocurilor, 

respectiva persoană va fi izolată, iar echipa va juca sau, după caz, va face deplasarea pentru joc 

pe baza testului negativ al celorlalți componenți.  

h) În situația în care un club este sancționat cu pierderea jocului cu 3-0 ca urmare a 

imposibilității reprogramării jocului conform “Principiilor de desfășurare a competițiilor”, 

clubului respectiv nu i se vor mai aplica alte sancțiuni pentru încălcarea prezentului protocol 

medical cu privire la jocul respectiv. 
 

VI. Dispoziții finale 

1. Protocolul de desfășurare a competițiilor sezon 2020-2021 se aduce la cunostința 

echipelor participante prin grija AJF Brașov și își produce efecte față de echipe în momentul 

încunoștiințării acestora; 

2. Respectarea condițiilor descrise în Protocol privind testarea RT-PCR a echipelor 

(jucători, staff tehnic, medical și de support), procedurile în pregătirea și desfășurarea meciurilor 

revin echipelor participante, organizatoare ale jocurilor.  
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VII. Sancțiuni pentru încălcarea protocolului 

Încălcarea prezentului protocol se sancționează,astfel : 

Abatere Sancțiune 

Lipsa comunicării către AJF Brașov, până la termenul indicat în 

protocol, a tabelului complet cu componenții clubului care au fost 

testați RT-PCR pentru COVID-19. 

500 lei 

Neprogramarea unui joc. 

Refuzul nejustificat al jucătorilor și al membrilor staffului tehnic și 

suport,participanți direct sau indirect la un meci de fotbal de a se 

supune testării RT-PCR pentru COVID-19 ,conform procedurii 

stabilite in Protocol. 

500 lei 

Neprogramarea unui joc. 

Clubul va răspunde în solidar cu 

persoana fizică vinovată 

Nerespectarea obligației de izolare și de testare a persoanelor care 

prezintă simptome COVID-19 2.000 lei 

Nerespectarea numărului maxim de persoane admise în fiecare 

dintre cele 3 zone ale arenei sportive cu ocazia desfășurării unui joc 

oficial 

500 lei 

Încălcarea obligației clubului organizator de a efectua triajul 

epidemiologic, prin intermediul echipajului medical de urgență, 

persoanelor care sunt implicate în organizarea unui joc 

500 lei 

Permiterea accesului în incinta stadionului a persoanelor care în  

urma efectuării triajului epidemiologic sunt depistate cu o 

temperatură de peste 37,3 C 

1. 000 lei 

Nerespectarea obligației impuse jucătorilor și membrilor staff-ului 

de a folosi doar recipiente și obiecte personalizate (individualizate) 

netransmisibile. 

300 lei 

Nerespectarea prevederii privind interdicția de înlocuire a 

membrilor staff-ului pe durata perioadei competiționale, cu 

excepția cazurilor prevăzute de protocol. 

300 lei 

Permiterea accesului în arena sportivă a persoanelor implicate în 

organizarea unui meci de fotbal sau a  acelora care au solicitat și 

obținut dreptul de acces în arena sportivă fără a fi supuse triajului 

epidemiologic. 

300 lei 

Nerespectarea, de către clubul organizator,a prevederilor privind 

dezinfectarea încăperilor sau a spațiilor comune, precum și cele 

privind sigilarea după igienizarea acestora. 

500 lei 
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Nerespectarea, de către clubul organizator,a prevederilor privind 

efectuarea triajului epidemiologic de către personalul responsabil 

cu curățenia și dezinfectarea încăperilor și a spațiilor comune, 

precum și de către cei de întreținere a arenei sportive și a terenului 

de joc. 

500 lei 

Lipsa dotării stadionului în zonele de acces (vestiare,tuneluri de 

acces sau în alte încăperi folosite în comun), precum și în 

autocarele echipelor, cu recipiente sau cu aparate cu soluție 

dezinfectantă pentru mâini. 

300 lei 

Lipsa unei persoane, desemnate de către clubul organizator pentru 

dezinfectarea spațiilor comune (inclusiv a suprafețelor atinse cu 

mâinile) din zona vestiarelor. 

200 lei 

Nerespectarea obligației de dezinfectare a spațiilor comune 300 lei 

Permiterea accesului în zona vestiarelor a unor persoane care nu se 

află pe lista stabilită de clubul organizator sau care nu dețin 

documente de acces (ID-uri/legitimații eliberate de clubul 

organizator).                       300 lei 

Refuzul sau omisiunea clubului organizator de a elibera legitimații 

pentru acces în arena sportivă a persoanelor îndreptățite, conform 

Protocolului, aflate pe lista prezentată în acest sens de către clubul 

oaspete. 

200 lei 

Încălcarea de către cluburi a dispozițiilor privind sosirea echipelor 

la stadion, echiparea jucătorilor în vestiare, ieșirea echipelor de la 

vestiare în momente diferite și/sau efectuarea programului de 

încălzire înainte de joc. 

300 lei 

Nedezinfectarea mingilor folosite de jucători la încălzirea 

premergătoare jocului sau nedezinfectarea mingii de joc. 200 lei 

Nerespectarea distanței sociale dintre membrii staff-ului tehnic și 

suport, precum și dintre jucătorii care vor sta pe banca tehnică 

și/sau nepurtarea măștilor de protecție de către aceștia, cu excepția 

persoanei care acordă indicații tehnice. 

300 lei 

 Cluburile răspund în solidar cu 

persoana fizică vinovată 

Acordarea de interviuri de către jucători sau membrii staff-ului 

tehnic a altor reprezentanți ai mass-media, de cât celor ai firmei 

deținătoare a drepturilor TV. 

100 lei 

Cluburile răspund în solidar cu 

persoana fizică vinovată 

Încălcarea obligației clubului de a purta echipamentul de joc 

comunicat înainte de reluarea competiției. 400 lei 

Lipsa desemnării de către clubul organizator a unui responsabil cu 

igiena 400 lei 

Nerespectarea de către responsabilul cu igiena a sarcinilor 

prevăzute în Protocol 

 

300 lei  

Clubul răspunde în solidar cu 

persoana fizică vinovată 
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Încălcarea dispozițiilor Protocolului cu privire la asigurarea 

măsurilor de siguranță 300 lei 

Nerespectarea prevederilor privind interdicția serviciilor de 

catering la arena sportivă 300 lei 

Nerespectarea obligației de a expune planul de igienă pentru 

reprezentanții mass-media în zonele relevante ale stadionului. 200 lei 

Nerespectarea obligației clubului organizator de organizare a mesei 

presei cu respectarea distanțierii sociale. 200 lei 

Lipsa în stadion a unui spațiu desemnat pentru izolare, ventilat și cu 

acces unic care să poată permite, izolarea a cel puțin o persoană 

care prezintă simptome de COVID-19 , până la venirea 

personalului medical de urgență. 

1.000 lei 

Nerespectarea obligației de informare a DSP Brașov și a AJF 

Brașov despre apariția unui caz suspect de COVID-19 5.000 lei 

Inducerea în eroare a reprezentanților forului organizator cu privire 

la funcțiile sau atribuțiile persoanelor cărora li se permite accesul în 

zonele 1 sau 2 din cadrul arenei sportive, astfel cum  sunt acestea 

definite în Protocol. 

1.000 lei 

 

1. Sancțiunile disciplinare vor fi aplicate de Comisia de Disciplină și Etică a AJF Brașov, iar 

pentru fiecare nouă abatere penalitatea aplicată cluburilor va fi majorată cu   față de cea aplicată 

anterior. 

2. În cazul în care la un club apare un focar de infecție,( minim 3 persoane din cadrul clubului, 

indiferent de funcția deținută, sunt depistate cu rezultat pozitiv la testarea specifică pentru 

COVID-19), dacă se constată culpa clubului cu privire la nerespectarea prevederilor Protocolului 

privind reluarea competițiilor, clubul în cauză va fi sancționat cu o penalitate sportive de 

100.000 lei. 

3. AJF Brașov are dreptul de a controla în orice moment respectarea prevederilor Protocolului de 

desfășurare a competițiilor, sezon 2020/2021. 

4. Soluționarea cauzelor disciplinare generate de încălcarea prezentului Protocol și aplicarea 

sancțiunilor se vor efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al AJF 

Brașov. 

5. În situația apariției unor persoane testate pozitiv COVID 19, răspunderea aparține în totalitate 

structurilor sportive participante la competiție. 

 


