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                        REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESF ŞURARE 

                                                A   ,,SUPERCUPEI ,, JUDETENE 

                                                                EDITIA  2017 

ART.1  . -  Asocia ia Jude ean  de Fotbal Buzau, organizează înainte de începerea campionatului LIGA a 4 
a , ,SUPERCUPA JUDE EAN ,,  între echipa câştigătoare a campionatului Ligii 4 şi câştigătoarea fazei judeţene a 
CUPEI ROMÂNIEI. 

ART.2 .-  În cazul în care aceeaşi echipă câştigă şi campionatul Ligii 4 şi Cupa României,  Supercupa 
Judeţeană  se  dispută intre castigatoarea campionatului Liga 4 a si ocupanta locului 2 din Liga a 4 a ; 

ART.3. -  Data şi locul de disputare a jocului vor fi stabilite de Comitetul Executiv al AJF; 

ART.4.-  Toate drepturile legate de organizarea Supercupei Judeţene ,  aparţin AJF. Vor fi  delegati 4 aribitri si 
un observator iar cuantumul baremului va fi cel echivalent pentru Liga 4 a. 

ART.5.-  In situaţia în care după consumarea celor 90 de minute regulamentare, rezultatul este egal, nu se vor 
juca  2 reprize a 15 minute fiecare, ci se vor executa direct lovituri de departajare.  

ART.6.- Echipa castigatoare va fi premiata cu trofeu, diploma,medalii si o minge. Echipa invinsa va primi o 
diploma un trofeu si o minge. 

ART.7. –Echipele vor folosi jucatori legitimati  cu drept de joc la data organizarii jocului ,cu viza anuala si 
medicala valabila . 

        Art. 8 – Echipele vor folosi jucatori indiferent de varsta nefiind valabila regula jucatorilor sub 21 ani. Persoanele 
care vor lua loc pe banca de rezerva vor trebui sa fie indentificate prin ID-urile  eliberate de AJF , fiind valabila regula 
antrenorilor pentru Liga 4 , obligatoriu posesori de Licenta ,,C,, pentru  ANTRENORI PRINCIPALI , Monitori Sportivi 
pentru ANTRENORI SECUNZI si Delegat Oficiali ptr delegatii echipelor. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat de Comitetul Executiv al A.J.F. Buzau in data de 07.07.2017 si va intra in 
vigoare incepand cu data de  08-07-2017; 

 

 


