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PROCES – VERBAL AL ŞEDINŢEI TEHNICE 
Email: ajfbuzau@gmail.com / fax: 0238 /717928 

 

LIGA4 ☐   LIGA5 ☐   LIGA6 ☐  CUPA ROMANIEI☐  
ETAPA   _____     ETAPA _____    ETAPA ______    FAZA _______ 

 
Echipa gazdă Echipa oaspete 

  

Data  stadionul  localitatea   
 

Se verifică dacă următoarele părți sunt prezente înainte de începerea ședinței tehnice: 

 

Delegat AJF ☐  Delegați cluburi ☐  Politie ☐  Asistență medicală ☐  Soferi autosanitare   ☐ 

Responsabil oameni de ordine ☐ Responsabil copii de mingi ☐ Administrație stadion ☐ 

Se prezintă oficialii jocului și se completează lista de prezență a ședinței tehnice. 

Se confirmă ora de începere a meciului  și se consemnează ora prezentării la 
teren a echipelor: 

Echipa gazdă prezentă la teren la ora  ;  Echipa oaspete prezentă la teren la ora  ; 

 
I. SARCINI ȘI ACȚIUNI PE PROBLEME SPORTIVE 

1. Se verifică dacă următoarele elemente se încadrează în standardele prevăzute de 

regulamentele în vigoare: 

vestiar gazde ☐  DA ☐ NU vestiar oaspeți ☐  DA ☐ NU 
vestiar arbitri ☐  DA ☐ NU stare gazon ☐  DA ☐ NU 
plase porți ☐  DA ☐ NU tabela de schimbări ☐  DA ☐ NU 
steaguri colț ☐  DA ☐ NU bănci rezerve ☐  DA ☐ NU 
tabelă de scor ☐  DA ☐ NU gard împrejmuitor complet ☐  DA ☐ NU 
poartă de rezervă ☐  DA ☐ NU stație de amplificare ☐  DA ☐ NU 
targă pentru jucătorii accidentați ☐ 1 ☐ 2 număr de brancardieri ☐ 2 ☐ 4 
jocul este televizat ☐  DA ☐ NU marcaj teren ☐  DA ☐ NU 
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2. Se reaminteşte, de asemenea, celor prezenţi, că, în conformitate cu Legea 1 din Legile 
Jocului, nu se pot ataşa echipamente străine (camere, microfoane etc.) pe barele porţii sau 
pe plasele acestora. 

 
3. Se verifică existenţa tabelelor numerotate pentru înlocuirea jucătorilor și se 
consemnează tipul acestora. 

 
(Arbitrul va distribui cluburilor formulare pentru jucătorii de rezervă, care vor fi folosite pentru 
informarea celui de-al patrulea oficial în legătură cu înlocuirile, pe parcursul meciului) 

 
  Gazde                  Oaspeti               

 

4. Arbitrii trebuie să verifice culoarea echipamentului ambelor echipe, inclusiv culoarea 
echipamentului portarilor și a portarilor de rezervă (în cazul în care culorile coincid, echipa 
oaspete trebuie să-și schimbe echipamentul, cu excepția cazului în care cele două echipe 
convin altfel): 

 
 ECHIPA GAZDĂ ECHIPA OASPETE 

Tricou   

Șort   

Jambiere   

Tricou portar   

Șort portar   

Jambiere portar   

Tricou portar de rezervă   

Șort portar de rezervă   

Jambiere portar de rezervă   

Veste de încălzire   

 

Culoarea tricourilor arbitrilor:    
Culoarea tricourilor copiilor de mingi:     

 

5. Se confirmă numărul de mingi ce vor fi folosite, locul unde acestea vor fi plasate și modul 
în care se vor introduce în joc mingile de rezervă: 

 
 Nr. mingi:            ______ 

 Mingi GAZDE     ______ 

 Mingi OASPETI  ______ 

Se vor afla pe marginea terenului un nr de   copii de mingi, instruiți corespunzător. 
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6. Se verifică documentele cadrului medical si se va explica pozitia acestiua in timpul 
jocului si momentul in care trebuie sa intervina . Se va verifica prezenta celor doua 
autosanitare ,daca detin crucea rosie pe fond alb si se va metiona pozitia acestora in 
imediata vecinatate a terenului de joc. Se aduce la cunostinta conducatorilor 
autosanitarelor ca trebuie sa stea langa acestea si sa fie pregatiti de interventie. 

7. Se confirmă numărul de persoane de la fiecare echipă care au acces în incinta terenului 

de joc, pe banca de rezerve: 7 jucători, 3 oficiali (1. Conducator delegatie : delegat / director  

sportiv; 2. Antrenor principal; 3. Antrenor secund; 

  Arbitrul are obligația de a verifica ID-urile oficialilor ce vor lua loc pe banca de rezerve. Cei care nu 

prezinta ID-uri nu vor avea acces pe banca de rezerve.Deasemeni arbitrul va verifica carnetele de 

legitimare al antrenorilor daca pe acestea este atasata viza anuala. 

       Dacă este cazul, se completează lista persoanelor ce iau loc pe banca suplimentară.  

 8.Explicații date de arbitru 
 

Instrucțiuni referitoare la activitatea persoanelor aflate in suprafață tehnică

Procedura în cazul accidentării unui jucător

     Procedura în cazul înlocuirii unui jucător (folosirea formularului de schimbare)
      Accesul în teren al personalului medical în cazul accidentării unui jucător

      Zona de încălzire a jucătorilor de rezervă   

Numărul maxim de jucători care se pot încălzi în același timp____________________________ 

Ora completării foilor de joc: echipa gazdă ___________,  echipa oaspete   _______________                  

Echipele vor ieși din vestiare pe tunel la ora   

Controlul echipamentului va fi făcut la ora  
 

9.Observatorul oficial va face apel pentru respectarea disciplinei și fair-play-ului (amintiți 
necesitatea ca cele două echipe să respecte deciziile arbitrilor, să nu îi dezaprobe pe aceștia, să 
nu simuleze accidentări, iar ocupanții celor două bănci de rezervă să aibă un comportament calm). 

 
Se specifică faptul că AJF   nu tolerează comportamentul rasist și xenofob, iar Comisia de  

Disciplină a AJF va sancționa orice astfel de comportament care poate duce la suspendarea 
terenului de joc, sau la disputarea unor jocuri fără spectatori.  

 
Observatorul de joc chestionează delegații celor două echipe dacă au întrebări pentru 

arbitri sau pentru observatorul de arbitri. 
 

 
 
Numele Observatorului _____________________________     Semnatura ___________________
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