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   ANEXA nr. 1 

 

Sezonul 2021/2022 – Principii de desfășurare a competițiilor  
 

➢ Se stabilește data limită pentru încheierea sezonului competițional 13 iunie 2022.  

➢ În situația întreruperii în totalitate a competiției ca urmare a deciziilor adoptate de autoritățile 

competente ale statului, sistemul competițional stabilit anterior începerii competiției se păstrează, 

urmând ca la reluare să se programeze un număr cât mai mare de meciuri, respectiv a se utiliza 

toate datele disponibile pentru desfășurarea jocurilor din cadrul competiției respective. 

➢ Testarea echipelor (jucători, staff tehnic, medical și de suport), arbitrilor, a delegatului de joc 

se va face în conformitate cu Procedurile de desfășurare a competițiilor 2021/2022, emise de AJF 

Brașov. 

➢În vederea testării, AJF Brașov, în funcție de solicitări, pune la dispoziția echipelor , pe bază 

de proces verbal de predare-primire, teste antigene rapide. 

Testele pentru depistarea infecției cu virusul COVID 19 sunt considerate valabile dacă sunt 

efectuate în conformitate cu reglementările emise de autoritățile naționale cu privire la limitarea 

răspândirii SARS – COV 2. 

➢Sunt exceptate de la obligația testării: 

a) Persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de 

la finalizarea schemei complete de vaccinare (după efectuarea rapelului); 

b) Persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la 

confirmarea infectării cu SARS-CoV-2. 

➢ În situația în care unul sau mai mulți jucători sau oficiali ai unui club sunt testați pozitiv 

pentru COVID-19, meciul se va desfășura conform programării inițiale dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiții:  

• Clubul poate înscrie în raportul de arbitraj cel puțin 13 jucători (din care cel puțin un portar). 

 Pentru evitarea oricărui dubiu, obligația cluburilor de a utiliza anumite categorii de jucători pe 

durata desfășurării jocurilor, precum și de a înscrie în raportul de arbitraj un anumit număr de 

jucători formați la nivel național și/sau de club rămân valabile  

• Prezintă, cu cel puțin 6 ore înaintea orei de începere a jocului, acordul DSP Brașov cu privire la 

faptul că echipa respectivă poate disputa jocul conform programării forului organizator, dacă 

legislația în vigoare impune un astfel de document din partea DSP Brașov. 

 ➢ În situația în care clubul în cauză nu poate îndeplini oricare dintre condițiile de mai sus, jocul 

nu se va mai disputa, urmând ca forul organizator să amâne jocul și să aplice procedura detaliată 

mai jos.  

➢ Un joc amânat poate fi reprogramat cel mult o singură dată cu respectarea procedurii 

următoare:  

 1. Se împart competițiile în faze competiționale. Se vor stabili în concret datele de 

terminare a fiecărei faze a competiției. 
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2. Niciun joc aferent unei faze a competiției nu poate fi reprogramat ulterior datei limită 

prevăzută mai sus (data de terminare a respectivei faze a competiției).  

3. Fiecare joc poate fi reprogramat o singură dată, în prima dată disponibilă dar nu mai devreme 

de 7 zile de la data programării inițiale, urmând ca organizatorul de competiții să stabilească 

datele disponibile. Prin excepție, etapele din Cupa României și respectiv meciurile de baraj nu se 

pot reprograma.  

4. Dacă la data reprogramării, jocul nu poate fi disputat, indiferent din ce cauză (inclusiv dacă nu 

se poate desfășura din cauza echipei adverse), echipa care a cauzat reprogramarea va pierde jocul 

cu 3-0.  

4.1 Dacă jocul nu s-a disputat inițial din motive care țin de ambele echipe și nici nu se poate 

desfășura la data reprogramată, atunci ambele echipe pierd jocul cu 3-0.  

 

Notă 1: Pentru evitarea oricărui dubiu, primele faze ale competițiilor sunt următoarele:  

La Liga a 4 a 

 a)– finalul sezonului regular (tur + retur), dacă sistemul de desfășurare a competiției este sistem 

sezon regular urmat de faza grupelor play-off, play-out 

b)-   un tur, dacă sistemul de desfășurare a competiției este sistem campionat  

La Liga a 5-a 

a) – finalul sezonului regular (tur + retur), dacă sistemul de desfășurare a competiției este sistem 

sezon regular urmat de faza grupelor play-off, play-out 

b)- un tur, dacă sistemul de desfășurare a competiției este sistem campionat  

La Juniori  
a) un tur dacă sistemul de desfășurare a competiției este sistem campionat  

 

Notă 2: În situația în care un club este sancționat cu pierderea jocului cu 3-0, clubului 

respectiv nu i se vor mai aplica și alte sancțiuni pentru nerespectarea protocolului medical la 

jocul respectiv.  

 

➢ Finalizarea sezonului competițional 2021/2022 în cazul în care nu se pot disputa toate 

jocurile conform sistemului competițional stabilit inițial.  
• Numărul minim de jocuri necesar a se desfășura în sezonul 2021/2022 pentru fiecare competiție 

în parte va fi următorul:  

pentru L4 – un tur al sezonului regular, respectiv un tur al sistemului campionat (____ meciuri); 

pentru L5 – un tur al sezonului regular, respectiv un tur al sistemului campionat (____ meciuri).  

• Dacă aplicându-se principiile de mai sus, nu se poate desfășura numărul minim de meciuri până 

la data stabilită pentru finalizarea sezonului competițional, atunci sezonul se anulează, urmând ca 

noul sezon al competiției respective să se dispute între aceleași echipe.  

• Dacă până la data limită stabilită pentru încheierea sezonului competițional se desfășoară un 

număr mai mare de jocuri decât minimul prevăzut anterior, atunci se vor desfășura cât mai multe 

jocuri posibile utilizându-se fiecare dată disponibilă, clasamentul urmând a fi înghețat în forma 

acestuia la momentul deciziei de înghețare, urmând să se aplice sistemul de promovare și 

retrogradare stabilit la începerea competiției.  
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• În situația în care pentru o anumită categorie competițională se desfășoară mai puține jocuri 

decât minimul necesar mai sus menționat, iar pentru o altă categorie competițională se dispută 

mai multe jocuri decât minimul mai sus prevăzut, competența de a decide cu privire la 

modalitatea de finalizare a sezonului competițional aparține Comitetului Executiv al AJF 

Brașov. 

 

 


