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COMISIA  DE  DISCIPLINA 
 
                                                                  MOTIVAREA HOTARARII : 

NR.66/08.05.2018 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 15.05.2018, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte, DANIEL  CIMPEAN 

– membru, la solicitarea echipei ACS SPERANTA JUCU  motiveaza HOTARAREA 
NR.66/08.05.2018. 

      Jocul dintre echipele SPERANTA JUCU- ACADEMIA LUCEAFARUL I CLUJ,  juniori D 
programat sa se dispute pe terenul TRANSILVANIA in data de 5.05.2018 nu s-a disputat la ora si pe 
terenul programat de catre Comisia de Competitii a AJF Cluj. 

     Echipa SPERANTA JUCU  in calitate de  gazda a organizat jocul pe terenul TRANSILVANIA care 
nu ar avea dimensiunile regulamentare pentru jocuri de juniori D, fapt care a fost recunoscut de aceasta ( 
SPERANTA JUCU)  motiv pentru care a propus echipei adverse (ACADEMIA LUCEAFARUL I CLUJ) 
ca jocul sa se dispute pe un alt teren (baza Unirea) ceea ce in conformitate cu Art.17.19 din RD al AJF 
Cluj atrage masura  sanctionarii echipei  organizatoare cu scorul de 3-0 si o penalitate financiara de 20 lei. 

             Arbitrii jocului care s-au dovedit a fi fara experienta si fara  a cunoaste  prevederile  
regulamentare nu au competenta de a schimba locul si  ora de desfasurare a jocului, eventual aveau 
obligatia sa acorde echipei organizatoare timpul   de 30 de minute pentru ca terenul sa fie adus la 
parametrii regulamentari.  Deasemenea nici echipele  nu au competenta de a schimba  locul si  ora de 
desfasurare a jocului. 

             Jocul care s-a disputat pe terenul propus de echipa organizatoare si care s-a incheiat cu scorul de 
4-0 in favoarea  echipei ACADEMIA LUCEAFARUL I CLUJ s-a desfasurat in afara prevederilor 
regulamentare, CD a AJF Cluj  a analizat faptele in ordinea desfasurarii acestora,  motiv pentru care  a 
aplicat in primul rand prevederile art 17.19 din RD a AJF Cluj  jocul fiind pierdut de echipa gazda in 
momentul in care au schimbat locul de desfasurare  a jocului , celelalte aspecte ce au determinat echipa  
SPERANTA JUCU  sa formuleze o contestatie  ne mai avand obiect. 

              CD a AJF Cluj pentru fundamentarea Hotararii 66/08.05.2018 s- bazat pe urmatoarele articole 
din regulamentele ROAF FRF : Art.12 si Art.41 si Art.17.19, 4.2, 12.2 din RD al AJF Cluj. 

 

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


