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ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL CLUJ 

Cluj-Napoca 400129, B-dul Eroilor nr.16 România;Tel:0264-597617; Tel/Fax:0264-333163; Email: ajf.cluj@frf.ro 
Cod fiscal: 5014066; Cont IBAN: RO95BTRL01301205921440XX Banca Transilvania 

 

COMISIA  DE  DISCIPLINA 
 

HOTARAREA 
NR.70/24.05.2018 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 24.05.2018, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte, DANIEL  CIMPEAN – 
membru, a analizat raportul arbitrilor  la jocul  dintre echipele CS LUCEAFARUL I CLUJ-CS 
SPORTING CLUJ, JUN. D , etapa 4, din data de 17.05.2018. 

Jocul s-a incheiat cu o bataie generala intre spectatorii celor doua echipe la scorul de 4-0 pentru 
echipa CS LUCEAFARUL I CLUJ. 

Pentru sedintele  CD a AJF Cluj din 21-22/05.2018 au fost citati si s-au prezentatat antrenorii 
celor doua echipe STAN DAVID, POP ANTONIU precum si arbitrii jocului care au depus memorii 
respectiv rapoarte suplimentare. Dupa analiza acestor documente  CD a AJF Cluj retine : 

1,La inceputul jocului antrenorul echipei   CS SPORTING CLUJ a solicitat arbitrilor sa 
aiba loc confruntarea jucatorilor. A rezultat ca un jucator al echipei CS SPORTING 
CLUJ nu avea atasat la legitimatia de joc certificatul de nastere motiv pentru care arbitri 
nu i-au permis accesul in incinta terenului  de joc pana cand acesta ( cerificatul) va fi 
prezentat. 

In min.15 antrenorul echipei CS SPORTING CLUJ a pretins ca are certificatul de nastere 
si la solicitatrea arbitrilor sa-l prezinte a spus ca acesta se afla la mama jucatorului in 
tribuna. 

2. Pe parcursul jocului pana in min.43 cand antrenorul echipei CS SPORTING CLUJ a 
fost eliminat acesta a protestat si a adresat injurii la adresa arbitrilor. 

3. In min.58 in trribuna are loc o incaierare generala intre spectatorii celor doua echipe,  
antrenorul POP ANTONIU revine pe terenul de joc si retrage echipa de pe teren. In 
momentul cand echipa CS SPORTING CLUJ se afla in drum spre vestiare arbitrii au 
hotarat sa fluiere sfarsitul jocului. 

4. CD a AJF Cluj a amanat judecarea cauzei pentru data de azi, 24.05.2018 pentru a da 
posibilitate echipei CS SPORTING CLUJ sa prezinte probele ce sustin ca le au ( in 
conformitate cu art. 10,2 din RD a AJF CLUJ). Acestia nu s-au prezentat. 

5. In aceste conditii in care la un joc de copii pregatiti de antrenori preocupari mai mult 
de  alte aspecte ( conflicte personale)  au avut loc incidente de o gravitate extrema, CD a 
AJF Cluj. 

    HOTARESTE 

 

a. Antrenorul echipei CS SPORTING CLUJ  POP ANTONIU care pe tot parcursul jocului a 
protestat si a adresat injurii arbitrilor si care prin acest comportatment a inciat la violenta 
spectatorii, a retras echipa de pe teren,  conform art.17.2 din RD  a AJF si art..50.2 din 
RD a FRF este suspendat 10(zece)  etape si amendat cu suma de 200 lei. 
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b. Antrenorul echipei CS LUCEAFARUL I CLUJ,  STAN DAVID pentru faptul ca la data 
jocului se afla in stare de suspendare ( vezi Hotararile  CD 58/24.04.2018 si 
65/08,054,2018)  pentru faptul ca la jocul ACADEMIA LUCEAFARUL I CLUJ - FC 
CFR II CLUJ in calitate de vicepresedinte (aflat de asemenea in stare de suspendare) a 
adresat amenintari observatorului jocului,  in conformitate cu art.6.5 k  si art..18.18.b din 
RD  a AJF CLUJ  este suspendat 8(opt ) etape si amendat cu suma de 100 lei. 

c.  Conform art. 58 din  RD a FRF echipele CS LUCEAFARUL I CLUJ si CS SPORTING 
CLUJ sunt sanctionate cu masura programarii jocurilor fara spectatori pentru 4(patru) 
etape. 

 

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 


