
 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ        DE    FOTBAL  BRAȘOV       
                        

 

SEZONUL COMPETIȚIONAL 2022/2023 
FORMAT COMPETIȚIONAL ȘI PRINCIPII DE DESFĂȘURARE 

 

1. Competenţa de organizare 
În sezonul competițional 2022/2023 AJF BRAŞOV organizează următoarele competiţii oficiale: 

- campionatul Ligii a IV-a (seniori); 

- campionatul Ligii a V-a (seniori); 

- fazele judeţene ale campionatelor de juniori U19 si U17 judeteni, U15, U13, U12, U11, U10 și 

Interligă; 

- Cupa României, faza judeţeană. 
 

2. Formatul competițional  
a) Liga a IV a 

Se va disputa între 10 echipe în sistem play-off/play-out, după cum urmează:  

- Sezonul regular (faza I)  

Fiecare echipă va disputa câte un joc în sistem tur-retur cu celelalte echipe, în total 20 

etape (20 de jocuri de echipă). 

 La finalul sezonului regular, se califică în faza play-off primele 5 echipe clasate, iar 

următoarele 5 echipe vor participa în faza play-out. 

-Play-off (faza II) 

Participă echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 1-5. 

Play-off-ul se va disputa în formatul tur-retur, cu un total de 10 etape (8 jocuri), grila 

folosită pentru acesta fiind tabela Berger de 6 

Câștigătoarea campionatului este echipa clasată pe primul loc la finalul fazei play-off-

ului, având dreptul de a participa la Barajul de promovare în Liga 3 
-Play-out (faza II) 

Participă echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 6-10. 

Fiecare echipă va disputa jocuri tur-retur cu toate celelalte echipe participante la play-out, 

în total 10 etape (8 jocuri).  

Din Liga a 4-a va retrograda numărul de echipe stabilit de AJF Braşov. 
  

b) Liga a 5-a (zona Brașov) 
Se va disputa între 8 echipe în sistem play-off/play-out, după cum urmează:  

- Sezonul regular (faza I)  

Fiecare echipă va disputa câte un joc în sistem tur-retur cu celelalte echipe, în total 14 

etape (14 de jocuri de echipă). 

 La finalul sezonului regular, se califică în faza play-off primele 4 echipe clasate, iar 

următoarele 4 echipe vor participa în faza play-out. 

-Play-off (faza II) 

Participă echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 1-4. 



Play-off-ul se va disputa în formatul tur-retur, cu un total de 6 etape (6 jocuri), grila 

folosită pentru acesta fiind tabela Berger de 4. 

Echipa care, după disputarea tuturor jocurilor prevăzute în program, a acumulat cel mai mare 

număr de puncte și este clasată pe primul loc, este declarată câștigătoarea campionatului, 

având dreptul de a promova în Liga a 4-a.   
 

c) Liga a 5-a (zona Făgăraș) 
Se va disputa între 18 echipe în sistem play-off/play-out, după cum urmează: 

- Sezonul regular (faza I) - fiecare echipă va disputa câte un joc, în sistem tur, cu celelalte 

echipe, în total 17 etape. 

La finalul sezonului regular, se califică în faza play-off primele 9 echipe clasate, iar 

următoarele 9 echipe vor participa în faza play-out. 

-Play-off (faza II): participă echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 1-9.  

Fiecare echipă participantă în play-off va disputa jocuri tur cu toate celelalte echipe 

calificate în play-off (în total 8 jocuri).  

Play-out (faza II): participă echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 10-18. 

Fiecare echipă participantă la play-out va disputa jocuri tur cu toate celelalte echipe 

participante la play-out. 

Câștigătoarea campionatului este echipa clasată pe primul loc la finalul fazei play-offului, 

având dreptul de a promova în Liga a 4-a. 
 

d) Cupa României/faza județeană 
Formatul fazei judeţene Liga 5 

Zona Brașov 

Iau parte echipele aparţinând cluburilor/asociațiilor participante în competiția Liga 5/zona 

Brașov şi echipa arbitrilor 

Programarea jocurilor se va face prin tragere la sorți pe criteriu geografic, evitându-se pe 

cât posibil distanţele mari. Echipa de categorie inferioară sau cele din aceeaşi categorie mai slab 

clasate în campionatul precedent sunt organizatoarele jocurilor. 

Câștigătoarea fazei Liga 5/zona Brașov se va califica în faza optimilor de finală, fază la 

care participă toate echipele din Liga 4 şi toate echipele calificate în urma desfăşurării fazelor 

anterioare. 

Zona Făgăraș 

Iau parte echipele aparţinând cluburilor/asociațiilor participante în competiția Liga 5/zona 

Făgăraș, împărțite în două serii/grupe, pe criteriu geografic. 

Programarea jocurilor se va face prin tragere la sorți. Echipele mai slab clasate în 

campionatul precedent și cele noi înscrise sunt organizatoarele jocurilor. 

Câștigătoarele celor 2 grupe/serii ale zonei Făgăraș se vor califica în faza optimilor de 

finală, fază la care participă toate echipele din Liga 4.  

Jocurile din optimile şi sferturile de finală se dispută, în sistem eliminatoriu, într-o 

singură manşă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul 

precedent. 

Jocurile din cadrul semifinalelor se desfăşoară în sistem tur–retur, prima echipă extrasă 

fiind organizatoarea jocului tur. 

În funcţie de calendarul competiţional, Comitetul Executiv al AJF Brașov poate aproba 

desfăşurarea jocurilor din cadrul semifinalelor într-o singură manşă pe terenul echipei stabilită 

prin tragere la sorţi. 



 
 

3.Formatul competițional ale campionatelor de juniori-faza 

județeană 
 

a) Campionatul de juniori U19 – Județean(jucători născuți 2004 și mai tineri) 
Se va disputa între 5 echipe sistem campionat, în care fiecare echipă joacă împotriva tuturor 

celorlalți adversari, de două ori pe teren propriu şi de două ori în deplasare (2 tururi-2 

returi), în total 16 jocuri. 

Jocurile se vor disputa în zilele de sâmbătă, prima etapă va avea loc sâmbătă 17.09.2022, 

ora 15:00.  

Echipe participante: AS PRIETENII Rupea, AS SR MUNICIPAL Brașov, ACS TÂMPA 

Brașov, ASC OLIMPIC Zărnești, AC AS INTERNAȚIONAL Brașov. 
 

b) Campionatul de juniori U17 – Județean(jucători născuți 2006 și mai tineri) 
Se va disputa între 5 echipe, sistem campionat, în care fiecare echipă joacă împotriva tuturor 

celorlalți adversari, de două ori pe teren propriu şi de două ori în deplasare (2 tururi-2 

returi), în total 16 jocuri. 

Jocurile se vor disputa în zilele de vineri, prima etapă va avea loc vineri 16.09.2022, ora 

16:00. 

 Echipe participante: ACSM Codlea, ACS TÂMPA Brașov, FC PRECIZIA Săcele, ACS 

Hoghiz, ACS KINDER Brașov. 
 

c) Campionatul de juniori U15 – Etapa județeană (jucători născuți 2008 și mai 

tineri) 

U-15 Elite 
Participă 4 echipe: CS JUNIOR Brașov, ACS KIDS Tâmpa, FC Brașov-STEAGUL 

RENAȘTE, ACS COLȚEA 1920 Brașov. 

Fiecare echipă va disputa câte un joc în sistem tur-retur cu celelalte echipe, în total 6 etape 

(6 de jocuri de echipă). 

Jocurile acestei faze / etape se vor desfășura, de regulă, sâmbăta, prima etapă va avea loc 

sâmbătă 10.09.2022, ora 14:00.  

Echipele clasate pe locurile 1-3 se califică în etapa regională. 

Echipa clasată pe locul 4 va participa la U-15 Clasic (seria 1). 

Durata unui joc este de 70 de minute, împărțită în două reprize egale a câte 35 de minute, cu 

o p auză care nu va depăși 15 minute.  

Pe toată durata jocului se pot efectua cel mult 5 înlocuiri de jucători (pentru fiecare echipă), 

cu mențiunea că acestea pot fi facute în maxim trei opriri ale jocului 

U-15 Clasic  
– Faza I 

Se desfășoară în două grupe a câte 8 echipe, cu desfășurare a jocurilor în sistem campionat, 

în care fiecare echipă joacă împotriva tuturor celorlalți adversari, o dată pe teren propriu şi o 

dată în deplasare (tur-retur), în total 14 jocuri. 

Grupa I: CS JUNIOR Brașov, CSS BRAȘOVIA, ACS STEAGUL ROȘU Brașov, ACS 

COLȚEA 1920 Brașov, CSM Făgăraș, ACS TÂMPA Brașov, ASC OLIMPIC Zărnești și 

echipa clasată pe locul 4 în urma disputării jocurilor U-15 Elite. 



Grupa II: ACS KIDS TÂMPA 2015 Brașov, ASC OLIMPIC CETATE Râșnov, ACS 

FC BV STEAGUL RENAȘTE, CSS BRAȘOVIA, CSS Făgăraș, ACSM Codlea, ACS 

Prejmer, ACS Hălchiu. 

Jocurile acestei faze se vor desfășura, de regulă, sâmbăta, prima etapă va avea loc sâmbătă 

10.09.2022, ora 14:00.  

Durata unui joc este de 70 de minute, împărțită în două reprize egale a câte 35 de minute, cu 

o p auză care nu va depăși 15 minute.  

Pe toată durata jocului se pot efectua cel mult 5 înlocuiri de jucători (pentru fiecare echipă), 

cu mențiunea că acestea pot fi facute în maxim trei opriri ale jocului 
 

– Faza 2 

Se desfășoară în patru grupe a câte 4 echipe cu participarea echipelor în funcție de locul 

ocupat la finalul fazei I. 
 

d) Campionatul de juniori U13 – Etapa județeană (jucători născuți 2010 și mai 

tineri) 
U-13 Grupa A 

Se va disputa între 6 echipe, sistem campionat, în care fiecare echipă joacă împotriva tuturor 

celorlalți adversari, de două ori pe teren propriu şi de două ori în deplasare (2 tururi-2 

returi), în total 20 jocuri. 

Participanți: ACS FC BV STEAGUL RENAȘTE, ACS KIDS TÂMPA 2015 Brașov 1, 

ACS KIDS TÂMPA 2015 Brașov 2, ACSM Codlea, CSS BRAȘOVIA, ACS COLȚEA 1920 

Brașov. 

În această grupă un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 11 jucători, 

dintre care unul este portar. 

Durata unui joc este de 60 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 30 

de minute, cu o pauză care nu va depăși 10 minute. 

Jocurile se vor disputa în zilele de duminică, prima etapă va avea loc duminică 18.09.2022, 

ora 09:30.  

U-13 Grupa B 

Se va disputa între 8 echipe, în sistem tur – retur – tur, în total 18 jocuri. 

     Participanți: CS INTER Cristian, CSM Făgăraș, VIITORUL Brașov, ACS TÂMPA 

Brașov 1, ACS TÂMPA Brașov 2, DINAMO Brașov, CS JUNIOR Brașov, CS FOREX 

Brașov. 
Un joc se dispută între două echipe, fiecare având în componență câte 9 jucători / grup (8+1 

portar). 

Nu este necesar să se respecte înlocuirile de jucători obligatorii de la jumătatea reprizelor. 

 Durata unui joc este de 60 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 

30 de minute, cu o pauză care nu va depăși 10 minute. 

Jocurile se vor disputa în zilele de duminică, prima etapă va avea loc duminică 18.09.2022, 

ora 09:30.  
 

e) Campionatul de juniori U12 – Etapa județeană (jucători născuți 2011 și 

mai tineri) 
U-12 Grupa A 



Se va disputa între 6 echipe, sistem campionat, în care fiecare echipă joacă împotriva tuturor 

celorlalți adversari, de două ori pe teren propriu şi de două ori în deplasare (2 tururi-2 

returi), în total 20 jocuri. 

Participanți: CS JUNIOR Brașov, ACS FC BV STEAGUL RENAȘTE, ACS KIDS 

TÂMPA 2015 Brașov,  ACS COLȚEA 1920 Brașov. ACS KINDER Brașov, CS FOREX 

Brașov. 

Un joc se dispută între două echipe, fiecare având în componență 2 grupuri a câte 8 jucători / 

grup (7+1 portar) de unde rezultă că o echipă va trebui să fie compusă din minim 16 jucători 

(ex: grup I (7+1 portar) și grup II (7+1 portar).  

Durata unui joc este de 60 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 30 

de minute, cu o pauză care nu va depăși 10 minute. 

În această grupă este necesar să se respecte înlocuirile de jucători obligatorii de la jumătatea 

reprizelor. 

Jocurile se vor disputa în zilele de sâmbătă, prima etapă va avea loc sâmbătă 17.09.2022, 

ora 09:30.  
 

U-12 Grupa B 

Se va disputa între 10 echipe, cu desfășurare a jocurilor în sistem campionat, în care fiecare 

echipă joacă împotriva tuturor celorlalți adversari, o dată pe teren propriu şi o dată în 

deplasare (tur-retur), în total 18 jocuri. 

Participanți: CSS BRAȘOVIA, ACS COLȚEA 1920 Brașov, CSM Făgăraș, ASC 

OLIMPIC Zărnești, AS SR MUNICIPAL Brașov, ACSM Codlea, ACS STEAGUL ROȘU 

Brașov, VIITORUL Predeal, ACS TÂMPA Brașov 1, ACS TÂMPA Brașov 2. 

În această grupă nu este necesar să se respecte înlocuirile de jucători obligatorii de la 

jumătatea reprizelor. 

Jocurile se vor disputa în zilele de sâmbătă, prima etapă va avea loc sâmbătă 17.09.2022, 

ora 09:30.  
 

e) Campionatul de juniori U11 – Etapa județeană (jucători născuți 2012 și 

mai tineri) 
U-11 Grupa A 

Se va disputa între 6 echipe, cu desfășurare a jocurilor în sistem campionat, în care fiecare 

echipă joacă împotriva tuturor celorlalți adversari, o dată pe teren propriu şi o dată în 

deplasare (tur-retur), în total10 jocuri. 

Participanți: CS JUNIOR Brașov, ACS FC BV STEAGUL RENAȘTE, ACS KIDS 

TÂMPA 2015 Brașov, ACS COLȚEA 1920 Brașov. CSM Făgăraș ACS BUCEGI Râșnov 1. 

Un joc se dispută între două echipe, fiecare având în componență 2 grupuri a câte 7 jucători / 

grup (6+1 portar) de unde rezultă că o echipă va trebui să fie compusă din minim 14 jucători 

(ex: grup I (6+1 portar) și grup II (6+1 portar).  

Durata unui joc este de 60 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 30 

de minute, cu o pauză care nu va depăși 10 minute. 

În această grupă este necesar să se respecte înlocuirile de jucători obligatorii de la jumătatea 

reprizelor. 

Jocurile se vor disputa în zilele de duminică, prima etapă va avea loc duminică 18.09.2022, 

ora 11:00. 

U-11 Grupa B 



Se va disputa între 10 echipe, cu desfășurare a jocurilor în sistem campionat, în care fiecare 

echipă joacă împotriva tuturor celorlalți adversari, o dată pe teren propriu şi o dată în 

deplasare (tur-retur), în total 14 jocuri. 

Participanți: CSS BRAȘOVIA, ACS COLȚEA 1920 Brașov, ACS BUCEGI Râșnov 2, 

ASC OLIMPIC CETATE Râșnov, AS SR MUNICIPAL Brașov, ACS Prejmer, CS INTER 

Cristian, AV Ghimbav, ACSM Codlea, ACS TÂMPA Brașov. 

Un joc se dispută între două echipe, fiecare având în componență câte 7 jucători / grup (6+1 

portar). 

În această grupă nu este necesar să se respecte înlocuirile de jucători obligatorii de la 

jumătatea reprizelor. 

Durata unui joc este de 60 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 30 

de minute, cu o pauză care nu va depăși 10 minute. 

Jocurile se vor disputa în zilele de duminică, prima etapă va avea loc duminică 18.09.2022, 

ora 11:00.  
 

e) Campionatul de juniori U10 – Etapa județeană (jucători născuți 2013 și 

mai tineri) 
U-10 Grupa A 

Se va disputa între 7 echipe, în sistem tur – retur – tur, în total 18 jocuri. 

     Participanți: ACS KINDER Brașov, CS JUNIOR Brașov, CSM Făgăraș, ACS COLȚEA 

1920 Brașov, ACS KIDS TÂMPA 2015 Brașov, ACS FC BV STEAGUL RENAȘTE, CS 

JUNIOR Brașov. 
Un joc se dispută între două echipe, fiecare având în componență 2 grupuri a câte 7 jucători / 

grup (6+1 portar).  

Durata unui joc este de 50 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 25 

de minute, cu o pauză care nu va depăși 10 minute. 

Jocurile se vor disputa în zilele de sâmbătă, prima etapă va avea loc sâmbătă 18.09.2022, 

ora 11:00. 

U-10 Grupa B 

Se va disputa între 8 echipe, cu desfășurare a jocurilor în sistem campionat, în care fiecare 

echipă joacă împotriva tuturor celorlalți adversari, o dată pe teren propriu şi o dată în 

deplasare (tur-retur), în total 14 jocuri. 

Participanți: CSS BRAȘOVIA, ACSM Codlea, CS FOREX, ACS GOLDEN KIDS, 

VIITORUL Brașov, ACS TÂMPA Brașov, ASC OLIMPIC Zărnești, WORLD SOCCER 

Brașov. 

Un joc se dispută între două echipe, fiecare având în componență câte 7 jucători / grup (6+1 

portar). 

Durata unui joc este de 50 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 25 

de minute, cu o pauză care nu va depăși 10 minute. 

Jocurile se vor disputa în zilele de sâmbătă, prima etapă va avea loc sâmbătă 18.09.2022, 

ora 11:00.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Principii de desfășurare a competițiilor 
1)Echipele participante în play-off/play-out vor începe faza a II-a a competiției cu toate  

punctele deținute la finalul sezonului regular. 

În situația în care la finalul play-off-ului sau play-out-ului două sau mai multe echipe se 

află la egalitate de puncte, departajarea se va face conform numărului de puncte cu care fiecare 

dintre echipe a terminat sezonul regular. Dacă și în această situație egalitatea persistă 

departajarea se va efectua potrivit art. 27 din ROAF al AJF Brașov. 

2)Echipele din Liga 4, ediția 2022/2023, vor folosi efectiv, pe toată durata jocurilor de 

campionat 1 (un) jucător sub 21 ani (jucător născut după 01.01.2002). 

Echipele din Liga 5, ediția 2022/2023, nu sunt obligate să folosească jucători U20 sau 

U21. 

3)În sezonul 2022/2023 se vor menține condițiile privind numărul de maxim 20 de 

jucători înscriși în raportul de arbitraj, un număr de 5 schimbări posibil a fi efectuate în 

maximum 3 opriri ale jocului. 

4)Cartonașele galbene primite de jucători/antrenori în ediția precedentă a Ligii 4,precum 

și în faza play-out-ului sau a play-off-ului campionatului Liga 5 și suspendările rezultate ca 

urmare a cumulului de cartonașe galbene nu vor fi preluate în sezonul competițional 

2022/2023. 
5)Cartonaşele galbene primite de jucători și antrenori în campionat, nu vor fi preluate sau 

executate în altă competiţie, evidența fiind ținută în mod distinct de cluburi, în funcție de 

competițiile la care acestea participă. 

6)În cazul campionatelor care se vor desfășura în sistem play-of/fplay-out, cartonașele 

galbene primite de jucători până la data încheierii sezonului regular al campionatelor respective 

care nu determină suspendarea pentru cumul, conform art. 41 alin 2.1 din RD al AJF Brașov, nu 

vor fi preluate în jocurile din faza a II-a ale acestor competiții, respectiv în cele din play-off și 

play-out, astfel că începând cu acestea, cluburile vor tine o nouă evidență a (avertismentelor) 

cartonașelor galbene, în campionat. 

7)  Jucătorii juniori suspendaţi pentru eliminare, care devin seniori în următorul an 

competiţional, vor executa etapele de suspendare rămase de efectuat în campionatul de seniori la 

care participă echipa clubului la care sunt legitimaţi. 

8)În cadrul competiției Cupa României pot participa numai echipele aparţinând cluburilor 

şi membrilor afiliaţi. 

9)La jocurile disputate în Cupa României nu este obligatorie folosirea unui jucător sub 21 

ani. 

10)În situația cluburilor cu mai multe echipe, în cadrul competiției Cupa României poate 

participa doar echipa de categorie superioară a clubului. 

11)Echipele programate în Cupa României nu pot renunţa la jocuri, sub sancţiunea 

eliminării lor din campionatul în care participă. 

12)Începând cu faza optimilor de finală,indemnizația pentru  arbitrii și observator este 

cea practicată de liga 4. 

 13)În Cupa României suspendarea jucătorilor, urmare a cumulului de cartonașe galbene, 

se va efectua astfel: 



a) cartonașele galbene primite de jucători în meciuri diferite până în faza sferturilor de finală 

inclusiv, nu vor fi preluate în jocurile din faza următoare, respectiv semifinale.  

b) Începând cu faza semifinalelor se va ține o evidență nouă a cartonașelor galbene primite de 

jucători, fără a se mai lua în considerare cartonașele galbene primite în fazele anterioare. 

Jucătorul care va cumula 2 (două) cartonașe galbene  în semifinale va fi sancționat cu suspendare 

pentru meciul din finala Cupei României. 

14)În cazul oficialilor (astfel cum sunt aceștia definiti la art. 6.6 din RD), suspendarea se 

va efectua la fiecare două cartonașe galbene primite în meciurile din Cupa României, iar 

valoarea penalității financiare aplicată oficialilor pentru cumul de cartonașe galbene va fi în 

cuantum dublu față de cea prevăzută în cazul jucătorilor. 

15) Evidența avertismentelor (cartonașele galbene) primite de oficiali nu se va anula de la 

o fază la alta a Cupei României. 

 16) Identificarea jucătorilor juniori în competițiile rezervate acestora se face pe baza 

carnetului de legitimare și a cărții de identitate sau pașaportului conform ROAF. În cazul 

jucătorilor care nu au implinit vârstă de 14 ani, identificarea se va face în baza certificatului de 

naștere în original și a adeverinței de elev cu fotografie (fotografia trebuie să fie ștampilată de 

către unitatea școlară iar adeverința trebuie semnată și ștampilată de către directorul unității de 

învățământ). 

 17) În Campionatul județean U19 au drept de joc în jucătorii juniori U19 care participă 

exclusiv în campionatele de seniori și juniori organizate de AJF / AMFB. Jucătorii juniori care 

vor participa în ediția 2022 – 2023 la Campionatele Naționale U19, Liga de Tineret, Cupa 

României U19, Liga 1 și Liga a 2-a, și au pe carnetele de legitimare viza FRF nu au drept de joc 

în Campionatul Judeţean U19. Prin excepție, jucătorii juniori legitimați la cluburi de Liga a 

3-a au drept de joc în Campionatul Judeţean U19, însă aceste cluburi nu vor avea dreptul 

să se califice în fazele superioare județene (faza interjudețeană, etc.). 
 


