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COMISIA  DE  DISCIPLINA 
 

HOTARAREA 
NR.26/23.10.2017 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 23.10.2017, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte, DANIEL  CIMPEAN – 
membru, a analizat raportul arbitrului  la jocul   dintre echipele  CS FLORESTI-SOMESUL  I GILAU, 
jun. L IV  din data de 14.10.2017 . 

In min. 55 al jocului intre cele doua echipe se produce o bataie generala la care au participat 
jucatorii ambelor echipe, jucatorii de rezerva si spectatori care au patruns in incinta terenului de joc. 

In urma acestor incidente dupa ce arbitrul a indentificat cativa jucatori care au lovit cu pumnul 
pe care i-a eliminat a dorit sa reia jocul. 

Antrenorul echipei SOMESUL GILAU, MATES RARES a decis sa retraga echipa de pe teren. 

Pentru sedinta CD din data de 23.10.2017 au fost citati: brigada de arbitrii, BORSAN 
LAURENTIU, antrenor CS FLORESTI si MATES RARES, antrenor SOMESUL GILAU care s-au 
prezentat. 

CD a AJF CLUJ retine: Jocul a fost intrerupt datorita faptului ca dupa incidentele violente 
ce au avut loc antrenorul echipei SOMESUL GILAU  a retras echipa de pe teren care cu 
toate ca este o abatere de la regulamentul disciplinar era in conditiile date singura decizie 
potrivita. 

CD a AJF CLUJ, 

  HOTARESTE 

  1. Jucatori: BATIN DRAGOS, SALANTA IONUT, PASCA ANDREI, DRANDA 
RARES de la echipa SOMESUL GILAU sunt suspendati pentru 3 (trei) etape si amendati cu suma de 50 
lei fiecare,  conform art.18.11.a 

  2. Jucatorii: BALTARU PETRU, BATLARU PAUL de la echipa CS FLORESTI sunt 
suspendati pentru 3(trei) etape si amendati cu suma de 50 lei fiecare,  conform art.18.11.a 

  3. Conform art.17.5 din RD al AJF CLUJ echipa CS FLORESTI se sanctioneaza cu 
ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru 1(una) etapa si amenda 50 lei. 

  4. Conform art.17.2 din RD al AJF CLUJ echipa SOMESUL GILAU pierde jocul cu 
scorul de 3-0. 

 

Conform art. 15.2 din R.D. al AJF Cluj plata amenzii sau declararea apelului se fac in maxim 15 
zile calendaristice de la data comunicării 
 

 

      Comisia de disciplina:        Liviu Parlapan,   Tiberiu Poraczky,   Daniel Cimpean 


