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COMISIA  DE  DISCIPLINA 
 

HOTARAREA 
NR.13 /15.10.2019 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 15.10.2019, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte, CIMPEAN DAN- membru, a 
analizat raportul arbitrului si observatorului la jocul dintre echipele VIITORUL GARBAU-SOMESUL 
DEJ, SEN. LIGA IV din data de 05.10.2019. 

Jocul a fost intrerupt in min.44 de catre arbitru dupa ce acesta a fost lovit cu pumnul si piciorul 
de jucatorul TURLEA MARIUS de la echipa VIITORUL GARBAU. 

CD a AJF CLUJ retine: 

- Pe toata durata primei reprize antrenorul echipei VIITORUL GARBAU a protestat la fiecare 
decizie a arbitrului. In min.44 arbitrul jocului s-a apropiat de spatiul tehnic al echipei 
VIITORUL GARBAU cu scopul de a-l avertiza pe antrenorul echipei si de a-i atrage atentia 
ca ecusonul de antrenor trebuie purtat la vedere. 

- In acel  moment jucatorul TURLEA MARIUS s-a apropiat de arbitru l- a bruscat si  l-a lovit  
cu pumnul producandu-i o plaga sangeranda ( certificat medico-legal nr.6747 din 
07.10.2019) - arbitrului fiindu-i necesare cateva zeci de secunde pentru a-si reveni, motiv 
pentru care jocul a fost intrerupt. In drum spre vestiar jucatorul a incercat din nou sa-l 
loveasca cu pumnul reusind sa-l loveasca doar cu piciorul. 

 

    CD a AJF CLUJ,  

     HOTARESTE 

 

1.  Jucatorul TURLEA MARIUS  de la echipa  VIITORUL GARBAU  este  suspendat          
2  ( doi )  ani si penalitate finaciara 1200 lei, conform art.65.e din RD a AJF CLUJ 

2. Antrenorul BROAINA GHEORGHE de la echipa VIITORUL GARBAU este suspendat 2 
(doua)  etape si amendat cu suma de 200 lei, conform art.53.1 din RD a AJF CLUJ . 

3. Echipa VIITORUL GARBAU pierde jocul cu scorul de  3-0., conform art.65.g. 

 

Conform art. 116.5 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 


