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 REGULAMENT DE ORGANIZARE  

AL COMPARTIMENTULUI DE  DELEGARI DIN CADRUL  

 COMISIEI JUDETENE  DE ARBITRII  BUZAU 2017 

 

 

 SECTIUNEA  1  

 

   ART 1 

           Lista nominala , intocmnita de Comisia Judeteana a Arbitrilor , privind Arbitrii si lista nominala 

privind  Observatori pentru fiecare editie a Campionatelor Judetene, pe niveluri competitionale va fi 

aprobata de Comitetul Executiv, conform articolelor  din Statutul AJF Buzau. 

 

   ART 2 

 Compartimentul de delegari  este un compartiment  al  Comisiei judetene a Arbitrilor. 

 

ART 3 

 Componenta Compartimentului de Delegari se stabileste de catre Biroul Comisiei judetene a 

Arbitrilor  si se aproba de catre Comitetului Executiv al Asociatiei  Judetene de Fotbal Buzau ; 

 

 ART 4 

 Compartimentului de Delegari din cadrul Comisiei Judetene a Arbitrilor  va fi coordonat de 

catre presedintele Comisiei de Arbitrii .Toate delegarile de arbitri vor avea viza obligatorie a 

presedintelui C.J.A. inainte sa fie comunicate si a Presedintelui AJF. 

 

 ART 5 

 Principiile dupa care un arbitru poate fi delegat sunt urmatoarele : 

- sa fie apt din punct de vedere medical 

- sa sustina si sa promoveze testele fizice  

- sa sustina si sa promoveze testele teoretice  

- sa-si achite viza, cotizatia anuala si sa-si procure buletinele “Arbitrul” , “Legile jocului” , 
“R.O.A.F. “, precum si oricare alta publicatie de specialitate aparuta.  

- sa aiba prezenta la sedintele Comisiei( procent minim 50%)pe luna ; 

- sa nu fie recuzat pentru anumite perioade de timp  

  -    sa nu aiba legaturi de nici un fel cu una sau mai multe echipe  

Arbitri au obligatia  sa comunice Compartimentului de Delegari cluburile la care nu pot arbitra din 

cauza problemelor avute in trecut sau a gradelor de rudenie cu conducatorii sau jucatorii acestora. 

 

   ART 6 Loturile care activeaza in competitiile organizate de Asociatia Judeteana de Fotbal Buzau , 

sunt constituite pe baza testarilor fizice, teoretice si prestatiilor practice anterioare. 

  Acestea sunt: 

- lotul  “Liga IV” 
- lotul judetean ,,liga   a-V-a si  a- VI-a 
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ART 7 

  La jocurile din cadrul Ligii a “IV”- a vor fi delegati :  

- arbitrii din lotul national si divizionar pentru jocurile cu un grad ridicat de dificultate, 

- arbitrii de categoria I  

- arbitrii de categoria a II- a , care sunt considerati a fi de perspectiva de catre Comisia 

Judeteana a Arbitrilor. 

  ART 8 

 La jocurile din cadrul Ligii a V - a, juniori si cadeti din cadrul Campionatului judetean vor fi 

delegati : 

- arbitri din lotul national si divizionar pentru jocurile cu un grad ridicat de dificultate, 

- arbitri de categoria I  

- arbitri de categoria a II- a 

- arbitri stagiari  

  ART 9. Compartimentul de delegari din cadrul Comisiei Judetene a Arbitrilor  tine evidenta delegarii 

arbitrilor la jocurile organizate de A.J.F. Buzau; 

 

  ART 10. Compartimentul de delegari din cadrul Comisiei Judetene a Arbitrilor  va urmari ca  nici un 

arbitru sa nu fie delegat la aceeasi echipa la 2 jocuri consecutive ale acesteia . 

 

ART 11. Compartimentul de delegari din cadrul Comisiei Judetene a Arbitrilor  va urmari ca  un 

arbitru sa nu fie delegat la mai mult de 8 jocuri sustinute de o echipa intr-un an competitional  

 

ART 12 .Compartimentul de delegari din cadrul Comisiei Judetene a Arbitrilor va retine de la 

delegari arbitri nominalizati de catre Departamentul de Disciplina din cadrul  Comisiei Judetene a 

Arbitrilor. 

 

ART. 13 . Arbitri sunt obligati sa declare indisponibilitatea lor pana in ziua de marti  orele 20 :00 

inaintea etapei.  Neindeplinirea acestei obligatii duce la retinerea de la delegari. 

 

ART 14 . Delegarile vor fi comunicate la sedintele Comisiei si pe site-ul A.J.F. Buzau. 

 

  ART.15. Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta de Comitet Executiv din data de 04.07.2017 si 

va intra in vigoare incepand cu data de 01.08.2017 ; 

 

 

 

         PRESEDINTE CJA Buzau                                                              PRESEDINTE A.J.F. Buzau 

 

              Marian Dorobantu                                                                           Adrian-Robert Petre 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE  

AL COMPARTIMENTULUI DE  DELEGARI  OBSERVATORI  

  BUZAU 2017 

 

 

ART 1. Corpul Observatorilor  activeaza la nivelul judetului Buzau si face parte din cadrul 

Departamentului de Observatori ; 

 

ART 2. Corpul Observatorilor din cadrul AJF Buzau este coordonat de presedintele A.J.F.si de 

Departamentul de Observatori format din domnii Mihalache Gheorghe si Lungu Romeo; 

 

ART 3.Corpul Observatorilor  la nivelul AJF Buzau este impartit in 2 categorii : 

- Observatori care activeaza la nivelul Ligii “IV”-a , conform conditiilor ce trebuiesc 

indeplinite pentru aceasta categorie. 

- Observatori care activeaza la nivelul Ligii “V”si VI-a. 

 

  ART.4  .Observatorii pot activa in competitiile organizate de A.J.F. Buzau numai in baza unui concurs 

sustinut inaintea inceperii sezonului regulat si in baza consfatuirii organizate de catre Departamentul 

Observatori . Lotul de observatori se compune din persoane care au dobandit aceasta calitate prin 

concurs , persoanele care fac parte din comisiile de lucru  din cadrul AJF , membri Comitetului 

Executiv si observatorii divizionari. 

 

ART 5. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca  un observator pentru a fi delegat la jocurile  

organizate de A.J.F. Buzau sunt urmatoarele : 

- sa fie apt din punct de vedere medical 

- sa sustina si sa promoveze testele teoretice ; 

- sa-si achite cotizatia anuala si sa-si procure buletinele “Arbitrul” , “Legile jocului” 
“R.O.A.F. “, precum si alte publicatii de specialitate ce apar. 

- sa aiba prezenta la sedintele Comisiei ( procent minim 50%/luna ) 

- sa nu fie retinuti dela delegari de catre Departamentul de Disciplina al Arbitrilor si 

Observatorilor ; 

 

 ART.6.   Delegarile vor fi intocmite de catre Presedintele  A.J.F.  care va tine evidenta delegarilor 

observatorilor  si a indisponibilitatii acestora ; 

 

ART 7.     Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Comitetului Executiv si va intra in 

vigoare incepand cu 01.08.2017; 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 


