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REGULAMENTUL 
 

CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 
 

(jucători născuți după 01.01.2003)  
                                             Ediția 2017 – 2018 faza județeană 
 
 
 
 

1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE  
 
 AJF organizează etapa județeană a competiției.   

2. PARTICIPANȚI  

 

Participă echipele de Juniori ale cluburilor din Liga I , Liga a II – a și Liga a III – a în 
conformitate cu art. 33, alin. 3 din ROAF, sub condiția înscrierii, conform Art. 38 din ROAF. Pot 
participa pe bază de înscriere nominală și alte entități sportive afiliate la  AJF Brașov care respectă 
regulamentele în vigoare.  

Echipele care doresc să participe în Campionatul Județean - Național de Juniori U15 sunt obligate 
să solicite în scris, AJF Brașov, înscrierea în competiție. AJF - ul verifică îndeplinirea condițiilor de 
participare și stabilește datele limită de  
înscriere.  

Cluburile sportive participante sunt obligate să respecte în totalitate art. 38 din ROAF ediția 
2017 dintre care enumerăm: 
 

- să aibă angajați antrenori calificați care să dețină minimum licența B – UEFA.  

- să respecte statutul, regulamentele şi deciziile luate de către comisiile AJF   
- să dețină în calitate de proprietar (sau să aibă contract de închiriere pentru anul competițional 

2017 – 2018) un teren omologat de către AJF  în aceeași localitate în care clubul își are sediul 
social conform ROAF.  

 
- să participe în competiții cu numărul de echipe de juniori conform art.33 din ROAF al FRF 

coroborat cu art.17 din regulamentul de licențiere a cluburilor.  
 
 

Cluburile organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la competițiile organizate 
de către AJF . Operațiunile privind transferurile jucătorilor juniori eligibili U15 se pot efectua în 
perioadele de transfer anuale aprobate de către Comitetul Executiv al Federației  
Române de Fotbal și ratificate de Comitetul Executiv al AJF Brașov.  

AJF  nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o accidentare suportată de un jucător, oficial sau 
suporter, de nici o pagubă suferită de către o persoană fizică, un club sau asociație sportivă. 

Se califică în etapele superioare ale competiției, organizate de FRF, echipa campioană și cea 

clasată  pe locul al doilea în campionatul de juniori U 15 grupa ELITE cu condiția ca numărul total al 

echipelor înscrise în grupele ELITE și CLASIC să fie de minim 14 echipe (cu CIS-uri diferite).  

Numele echipelor calificate vor fi transmise, de către AJF Brașov, la Comisia Centrală de Copii 

și Juniori până la data de 20 mai 2018 la adresa de mail  competiții.juniori@frf.ro sau la numărul de fax: 

021-302.91.75.  

 

 
 

mailto:competiÈ�ii.juniori@frf.ro
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CRITERIILE DE DEPARTAJARE 
 

Toate jocurile vor fi în conformitate cu Art. 27, din ROAF, respectiv: - Joc câștigat 4 puncte, joc 
egal 1 punct și joc pierdut 0 puncte.  
 
 
 

3.  DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR ȘI DURATA JOCULUI 
 
 

Au drept de joc în ”Campionatul Național U15”, ediția 2017 - 2018 jucătorii născuți în anul 
2003 și mai tineri.  

Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 11 jucători, dintre care unul 
este portar. 

Un joc nu mai poate continua dacă o echipă are 4 jucători eliminați.  
Durata unui joc este de 70 de minute, împărțit în două reprize egale a câte 35 de minute, cu o 

pauză care nu va depăși 10 minute. Înlocuirile se pot efectua numai când mingea este în afara jocului iar 
jocul a fost oprit de către arbitru.  

Identificarea jucătorilor juniori în competițiile rezervate acestora se face pe baza carnetului de 
legitimare,carte de identitate/certificate de nastere în original sau copie legalizată și adeverință de elev în 
care să fie trecut numele și prenumele jucătorului,școala,clasa,data nașterii,având lipită forografia 
jucătorului (fotografia trebuie să fie ștampilată de către unitatea școlară,iar adeverința trebuie semnată și 
ștampilată de către directorul unității de învățământ).  

 

4.  DIMENSIUNILE TERENULUI 

 

Suprafața terenului de joc 
 

Terenul de joc trebuie să fie o suprafață de joc în totalitate naturală / artificială, 
omologat AJF conform ROAF. 
 

5. ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL 
 
 

La meciurile din campionat ( etapa județeană) asistența medicală va fi asigurată conform ROAF în 
vigoare. 
  

Mijloacele de transport trebuie să stea la dispoziție, în incinta terenului de joc sau în imediata 
apropiere, pe toată durata jocurilor iar numerele de înmatriculare ale acestora vor fi înscrise în raportul de 
arbitraj. La toate jocurile, este obligatorie prezența unui cadru medical delegat care va prezenta , 
legitimația de serviciu, precum și un act de identitate. 
 
 

 

5. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE  
 

Sistemul de desfășurare al competiției este următorul:  

5.1 Campionatul de juniori U15 se desfășoară prin împărțirea echipelor participante în două 

grupe valorice,și anume : 

a. Grupa ELITE formată din câte o echipă pentru fiecare club participant 

b. Grupa CLASIC format din câte o echipă pentru fiecare club participant 
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c. Echipele câștigătoare a grupei ELITE a ediției precedente  a competiției pentru juniori U13 are 

dreptul să participle în grupa ELITE a junior U15 a sezonului competițional actual cu condiția 

respectării prevederilor menționate la cap.7.1 lit.a conform înțelegerii stipulate în procesul 

verbal încheiat între cluburile participante în competiție 

5.2 Criteriul de  formare a celor două grupe este cel valoric , și acceptat de toate cluburile 

participante în competiție. 

 

5.3 .1 Grupa ELITE  

a. echipele participante vor disputa un număr de  20 etape  respectiv 2 tururi și 2 retururi 

b. septembrie 2017 – noiembrie 2017 – tur 1+ retur 1 (numărul de jocuri din retur 1 vor fi în 

funcție de condițiile atmosferice) 

c. martie 2018-20.05.2017 – tur 2 +retur 2 

d. se califică la etapa zonală a competiției,organizată de FRF, echipele calificate pe locurile 1 

și 2 la sfârșitul sezonului competițional (2 tururi + 2 retururi). 

5.3.2 Grupa CLASIC 

a. echipele participante vor disputa un număr de 22 etape  respective  tur și retur. 

b. septembrie 2017-noiembrie 2017 – tur 

c. martie 2018 – mai 2018 – retur 

d. echipa câștigătoare și cea clasată pe locul doi NU au dreptul de a participa la etapa zonală a 

competiției organizată de FRF. 

 
 
 

6. DISPOZIȚII ECONOMICE 
 

Fiecare echipă suportă cheltuielile de transport și arbitraj în toate etapele de campionat ale 
fazei județene. 
 

a) Asociația Județeană de Fotbal va acorda premii echipelor câștigătoare și celor clasate pe locul 2 

ale grupelor ELITE și CLASIC. 
 

7. COMPETENȚELE COMISIILOR AJF 
 

a) Departamentul de competiții al AJF Brașov  răspunde de organizarea fazei județene a 
competiției de JUNIORI U15 .  
 

b) Comisia Județeană a Arbitrilor răspunde de delegarea arbitrilor la etapele fazei județene, a 
competiției de JUNIORI U15 .  
 

c) Comisia de Disciplină a AJF judecă toate cazurile în care este încălcat Regulamentul 
Disciplinar și toate cauzele în care nu se respectă ROAF.   

8. DISPOZIŢII FINALE  
 

Competiția de Juniori U15 se dispută în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în ROAF, 
ediţia 2017. Situaţiile neprevăzute vor fi soluţionate într-o manieră definitivă și irevocabilă de Comisia  de 
Competiții a AJF Brașov.. 
 

Dreptul de proprietate al AJF Brașov asupra competițiilor de juniori: 
 

”AJF Brașov este proprietara drepturilor de exploatare a competițiilor pe care le organizează. Toate 
jocurile organizate în cadrul competițiilor oficiale de juniori nu pot fi difuzate audiovizual (televiziune, 
telefonie mobilă, internet etc.) fără acordul AJF Brașov.” Drepturile de exploatare a jocurilor din cadrul 
campionatelor oficiale nu se pot efectua fără consimțământul prealabil și expres al  
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AJF. 
 

NOTĂ: Datele de desfășurare a etapelor pot fi modificate în funcție de  examenele MEC și 
structura anului școlar 2017 - 2018. 
 

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Regulamentului 
de Organizare a Activității Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind 
Statutul și Transferul Jucătorilor, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 și a altor norme specifice 
activității competiționale, după caz. 
 

Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în 
concordanță cu prevederile regulamentelor FRF în vigoare. 

Departamentul  
Competiții AJF Brașov 

 
 


