
         ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL CARAS-SEVERIN                        

1 

 

vestiar gazde da/nu                                               vestiar oaspeţi da/nu 

 

 

stare gazon da/nu 
 
 
 
 
 

                                          plase porţi da/nu  

steaguri colţ da/nu 
marcaj teren da/nu                                                

gard împrejmuitor complet da/nu 

                                                  bănci rezerve da/nu 

                                   vestiar arbitri da/nu 
 

 

 
 

                   PROCES–VERBAL AL ŞEDINŢEI TEHNICE 
 

 

Organizată înaintea jocului: 

______________________________ - _______________________________ 

La data de  ________________  , în localitatea  _____________ 

1. Se verifică dacă următoarele părți sunt prezente înainte de începerea ședinței tehnice:  

Delegați cluburi☐        Jandarmerie☐     Poliție☐      Asistență medicală ☐    
Responsabil stewarzi ☐      Responsabil copii de mingi☐       Administrație stadion☐ 

Echipa gazdă prezentă la teren la ora  _; Echipa oaspete prezentă la teren la ora    
 

 

2.  Se  verifică  dacă  următoarele  elemente  se  încadrează  în  standardele  prevăzute  de 

regulementele în vigoare (arbitrii trebuie să verifice înaintea ședinței tehnice): 
 
 
 
 

 

             tărgi pentru jucătorii accidentaţi da/nu                                      

             amplasarea panourilor publicitare este regulamentară da/nu 

 
3.  Arbitrii trebuie să verifice culoarea echipamentului ambelor echipe, inclusiv culoarea 

echipamentului portarilor și a portarilor de rezervă (în cazul în care culorile coincid, echipa oaspete 

trebuie să-și schimbe echipamentul, cu excepția cazului în care cele două echipe convin altfel: 

Echipa gazdă Echipa oaspete 

Tricou   

Şort   

Jambiere   

Tricou Portar   

Şort Portar   

Jambiere Portar   

Culoarea tricourilor arbitrilor: . 

Culoarea tricourilor copiilor de mingi:    . 

Numărul copiilor de mingi:  

 

      4. Se va aplica sistemul PRESTO (furnizarea mai multor mingi) pentru cele ____rezervă. 

  

  5. Se verifică dacă  medicul delegat este prezent la teren: 

     Medic delegat  da/nu                         Medic gazde  da/nu Medic oaspete  da/nu 
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6.  Numarul de persoane carora le este permis sa ia loc pe banca de rezerve : _____ , din care ____ 

jucatori si _____ oficiali . 

 

7. Numarul de reprezentanti media acreditati : _____ , din care _____ fotoreporteri si _____ jurnalisti . 

 

8. Explicații date de arbitru: 

 Controlul crampoanelor va fi făcut cu    minute înaintea fluierului de start 

 Echipele vor iesi pe tunel cu    minute înaintea fluierului de start 

 Completarea foilor de joc: echipa gazdă la ora   _, echipa oaspete la ora    
 

 

   9. Arbitrii și observatorul de arbitri sunt întrebăți dacă doresc să facă alte comentarii. 

Reprezentanții celor  două echipe  sunt  chestionați dacă doresc să adreseze alte întrebări 

înainte de plecarea arbitrilor. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
  

 

10. Se verifică măsurile de ordine și securitate luate de echipa organizatoare, în stadion și în afara 

acestuia, după cum urmează: 
Capacitatea stadionului    ;  
Număr de spectatori prognozat   ;  
Număr de suporteri oaspeți    
Număr de jandarmi:_  ;  

Număr de oameni de ordine     

Măsuri luate pentru restricționarea accesului în incinta terenului și la vestiare da/nu 

Măsuri luate pentru protecția arbitrilor pe toată durata șederii în stadion da/nu 

Măsuri luate pentru protecția echipei oaspete după terminarea jocului da/nu 

Observatorul de  joc  reamintește  clubului  organizator că  vânzarea  băuturilor alcoolice  în  

incinta stadionului este interzisă pentru jocurile organizate de către AJF C-S . 

 

11.  Se  comunică  structura  Grupului  de  urgență  (observator, Responsabilii de Ordine și 

Siguranță ai echipelor). Membrii Grupului de urgență se vor reuni în cazul producerii unor incidente 

majore. 

 Locul unde se va reuni Grupului de urgență: 

 Poziția în care se află observatorul în timpul jocului: 


