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REGULAMENTUL  

DE ORGANIZARE SI DESFASURARE AL 

COMPETITIILOR ORGANIZATE DE 

ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL – BUZAU 

REZERVAT TUTUROR CATEGORIILOR DE COPII SI 

JUNIORI 

EDITIA 2017/2018 
 

I.                   ORGANIZAREA: 

 

Asociatia Judeteana de Fotbal, prin Comisia de Copii si Juniori, organizeaza in editia 2015/2016 

competitii la nivelul copiilor si juniorilor, la urmatoarele categori de varsta: 

*   Campionat Judetean  al juniorilor A1- jucatori nascuti  in anul 1999 

*   Campionat Judetean  al juniorilor B1- jucatori nascuti in anul 2001 

*   Campionat Judetean al juniorilor C- jucatori nascuti in anul 2003 

*   Campionat Judetean al juniorilor D- jucatori nascuti  in anul 2005 

*   Campionat Judetean al juniorilor E- jucatori nascuti  in anul 2007 

*   Turneul Sperantelor - actiune de selectie pt jucatorii nascuti in anul 2004 

*   Interliga Nationala de Fotbal  U7 - U10 (jucatori nascuti  in anii 2011,2010,2009,2008) 

*   Trofeul Ghe.Ola - jucatori nascuti dupa 2008 

*   Trofeul Ghe.Ene - jucatori nascuti dupa 2009 

*   Cupa Mos Craciun - jucatori nascuti  dupa 2010  

In sistemul: 

TOAMNA – PRIMAVARA 
 

II.       DREPTUL DE PATICIPARE: 

 

          La competitiile organizate de Asociatia Judeteana de Fotbal  Buzau , pot participa pe baza fiselor 

de inscriere si contractelor de inchiriere a terenurilor (pentru cei care nu au baza sportiva in 

proprietate), asociatiile si cluburile afiliate la Asociatia Judeteana  de Fotbal Buzau , cu grupe de copii 

si juniori. 

          La jocurile de campionat organizate de catre Asociatia Judeteana de Fotbal Buzau, la toate 

categoriile de virsta, au dreptul de joc jucatorii care au viza anuala pusa la Asociatia Judeteana  de 

Fotbal Buzau si indeplinesc conditiile de varsta stabilite conform regulamentului. 

         Toate structurile sportive odata inscrise au obligatia participarii la toate jocurile oficiale conform 

programului stabilit de catre Comisia de Copii si Juniori; in caz de retragere pe parcursul 

campionatului, asociatia sau clubul respectiv vor suporta consecintele regulamentului disciplinar. 

 

III.  DOCUMENTE CE VOR FI PREZENTATE LA JOC DE JUCATORI: 

 

*    Carnet de legitimare cu viza anuala si medicala la zi; 
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IV          DURATA JOCURILOR 
 

                    Competitiile organizate sub egida Asociatiei Judeteane  de Fotbal Buzau  se vor desfasura 

in anul competitional 2016/2017 in conformitate cu ROAF al AJF Buzau si cu Regulamentul de 

Organizare si desfasurare al Competitiilor de Copii si Juniori din cadrul Asociatiei Judetene  de Fotbal 

Buzau. 

 

V.                 PREVEDERI  REGULAMENTARE: 

 

*   Obligativitatea prezentarii la jocuri conform programului stabilit de care Comisia de Copii si 

Juniori indiferent de numarul de echipe pe care le are in instruire un antrenor ; 

*   Obligativitatea tuturor echipelor participante de a avea pe banca tehnica un cadru specializat 

(minim licenta "C")  

*   Obligativitatea tuturor antrenorilor de a purta la meciuri ecuson de identificare emis de Comisia 

Tehnica din cadrul AJF Buzau. 

*  echipa gazda are obligativitatea ca pana marti sa anunte ora de disputare a jocului de pe teren 

propriu. 

*   Amanarea, schimbarea datei sau orei de disputare a unui joc oficial se poate face de catre orice 

echipa participanta in competitiile de copii si juniori, numai cu un motiv intemeiat si acordul Comisiei 

de Copii si Juniori, respectind urmatoarele criterii: cu 3 zile inainte de programarea jocului oficial de 

catre Comisia de Copii si Juniori ; numai cu acordul in scris al ambelor echipe programate la jocul 

respectiv. In cazul in care, echipa care solicita aminarea jocului ,nu are motive intemeiate sau nu 

obtine acordul in scris al celeilalte echipe ,va pierde jocul din oficiu ,cu rezultatul de 3-0; 

*   Inscrierea in campionat sau retragerea uneia sau a mai multor grupe in timpul derularii 

campionatului, este de competenta Comisiei de Disciplina a Asociatiei Judetene  de Fotbal Buzau si se 

sanctioneaza astfel: la prima neprezentare ,amenda 100 de lei si pierderea jocului cu rezultatul de 3-0 ; 

la 3 neprezentari ,amenda 2000 de lei si excluderea definitiva din campionat; 

*   Baremul de arbitraj va fi de 20 lei/arbitru brut. 

*   Ca si taxe sportive pentru editia 2017-2018 se va aplica cuantumul celor de la Liga 6 juniori; 

*   Jucatorii  asociatiilor si  cluburilor inscrise in campionat, cu exceptia portarului ,pot paricipa la 2 

partide oficiale consecutive ,numai daca intre ele exista un interval de minim 36 de ore, ;(acest criteriu 

nu se aplica la meciurile care se disputa in sistem turneu). Nerespectarea dispozitiilor de mai sus se 

sanctioneaza cu pierderea celui de-al doilea joc din oficiu cu 3-0 ; 

*   Asociatiile si cluburile care doresc sa participe cu inca o grupa la aceeasi categorie de varsta ,se pot 

inscrie cu aprobarea Comisiei de Copii si Juniori, dar nu au dreptul de participare la fazele superioare 

organizate de Federatia Romana de Fotbal ,in cazul clasarii pe un loc care ii da dreptul la aceasta faza; 

* teren reulamentar: brigada de arbitri este singura in masura sa hotarasca daca terenul este 

regulamentar, practicabil sau impracticabil. 

* Toate competitiile ce se desfasoara la nivelul  judetului  Buzau ,sub egida Asociatiei  Judetene de 

Fotbal Buzau  vor fi in concordanta cu regulamentele Comisiei Centrale de Copii si Juniori din cadrul 

Federatiei Romane de Fotbal. 
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VI.        STABILIREA CLASAMENTULUI: 

 

                   La jocurile organizate de Asociatia Judetena  de Fotbal Buzau prin Comisia de Copii si 

Juniori ,in anul competitional 2017/2018, se vor acorda: 

o       3 (trei) puncte la joc cistigat; 

o       1 (unu) punct la joc egal; 

o       0 (zero) puncte la joc pierdut. 

Castigatoarele seriilor se stabilesc dupa criteriile regulamentare in urma disputarii tuturor jocurilor  

 

VII.              ASISTENTA MEDICALA: 

 

               Echipele participante in competitiile organizate de Asociatia Judetena  de Fotbal  Buzau la 

nivelul copiilor si juniorilor, au obligatia ca la jocurile in organizare proprie ,sa asigure asistenta 

medicala (cadrul medical autorizat – un autoturism pe toata durata jocului la teren, trusa medicala care 

sa contina minim necesar pentru o eventuala interventie). 

 

VIII.                 DISPOZITI FINALE: 

 

               Jocurile din campionat organizate de Asociatia Judetena  de Fotbal prin Comisia de Copii si 

Juniori se disputa in concordanta cu dispozitiile prevazute in ROAF al AJF/FRF; 

              Alcatuire seriilor la toate categoriile de varsta pentru editia 2017/2018, este de competenta 

Comisiei de Copii si Juniori in colaborare cu, Comisia de Competitii din cadrul Ajf Buzau; 

              Comisia de Copii si Juniori raspunde de buna organizare si desfasurare a campionatului si de 

respectarea regulamentelor Federatiei Romane de Fotbal si Asociatiei Judetene  de Fotbal Buzau 

 

VIII.                ATRIBUTIILE COMISIEI DE COPII SI JUNIORI 

 

 Analizeaza  principalele aspecte ale activitatii fotbalistice de copii si juniori; 

 Elaboreaza strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu pe care le supune aprobarii 

Comitetului Executiv si Adunarii Generale a AJF Buzau; 

 Elaboreaza si implementeaza programe pentru dezvoltarea fotbalului juvenil 

(masculin si feminin) ; 

 Contribuie la organizarea campionatelor nationale de Juniori C,D,si E, precum si la 

organizarea fazelor finale ale competitiilor pentru copii si juniori; 

 Organizeaza cursuri si seminarii referitoare la identificarea , formarea , 

perfectionarea si promovarea tinerelor talente; 

 Face propuneri referitoare la modificarea sistemului competitional pentru fotbalul 

juvenil; 

 Face propuneri referitoare la modificarea regulamentelor sportive aplicabile in 

domeniul sau de competenta; 

 Elaboreaza programele competitionale pentru competitiile organizate in domeniul 

fotbalului juvenil; 

 Omologheaza rezultatele jocurilor; 
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 Va prezenta la sfarsitul fiecarui an competitional clasamentele oficiale intocmite si 

semnate; 

 

 

 

COMPARTIMENTUL COPII SI JUNIORI : 

 
1)VA COMUNICA: 
 

             La avizierul Asociatiei Judetene  de Fotbal Buzau si pe site-ul www.frf-ajf.ro/buzau , 

saptaminal, programul  si clasamentul competitiilor si alte date ce privesc activitatea de Copii si 

Juniori; 

 
2)VA SOLICITA: 

 

            Toate aspectele ce apar pe parcursul anului competitional; 

 
3)VA COLABORA : 

 

            Si va tine o strinsa legatura cu celelalte comisii abilitate ale Asociatiei Judetene  de Fotbal 

Buzau  si cu compartimentul de Copii si Juniori din cadrul Federatiei Romane de Fotbal. 

 

            Prezentul regulament a fost supus aprobarii Comitetului  Executiv ,in sedinta din data de 

07.07.2017 si va intra in vigoare cu data de 08 iulie 2017. 

 

 


