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Şedinţa Comitetului Executiv al  

Asociaţiei Judeţene de Fotbal Braşov  

din data de 09.02.2023, ora 10:30 

 
 

 În data de 09.02.2023  a avut loc şedinţa Comitetului Executiv al Asociaţiei 

Judeţene de Fotbal  Braşov. Principalele hotărâri sunt următoarele : 

 Se aprobă cu unanimitate de voturi dezafilierea provizorie a următoarelor 

cluburi : AS Weidenbach, ACS Olimpia Sânpetru, AS Clăbucet Nord Sebeș 

și AS Olimpic Voila. 

 Se aprobă cu unanimitate de voturi hotărârile Comitetului de Urgenta 

nr.22/09.12.2022 și  1/10.01.2023. 

  Se aprobă cu unanimitate de voturi lista cu taxe, vize și cotizații valabile 

pentru competițiile de seniori și juniori pentru anul 2023. 

  Se aprobă cu unanimitate de voturi calendarul de implementare al platformei  

Football Connect, și anume : 

- până la 15 mai 2023 toate datele cluburilor de Liga 4 ( inclusiv jucătorii participanți 

la campionatele de juniori); 

- până la 31 august 2023 toate datele cluburilor de Liga 5 seniori ,( inclusiv jucătorii 

participanți la campionatele de juniori); 

- până la 31 august 2023 toate datele cluburilor cu activitate de juniori care nu sunt 

afiliați la F.R.F. 

 Se convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de 09 martie 2023 la ora 

16:00. 

 Se amână pentru o ședință ulterioară afilierea provizorie a clubului ACS 

Viitorul Râușor. 

  Se aprobă cu unanimitate de voturi componența biroului Comisiei Județene a 

Arbitrilor și a comisiilor de lucru . 
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 Conform tragerii la sorți a semifinalelor Cupei României – faza județeană 

rezultă următoarele jocuri : 

AS Aripile Brașov – ACSM Codlea 

ASC Ciucaș Tărlungeni – CS Inter Cristian 

 Se aprobă datele de disputare ale semifinalelor și finalei Cupei României – 

faza județeană : 

      3 mai 2023 – semifinale tur 

         17 mai 2023 – semifinale retur 

           7 iunie 2023 - finala 

 

 

 


