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Regulamentul și condițiile de participare la competiția 

 “CUPA AJF DÂMBOVIȚA – Ediția I” 

 

Art. 1. „CUPA AJF DÂMBOVIȚA” – este o competiție cu caracter amical organizată de Asociaţia 
Judeţeană de Fotbal Dâmbovița. La această competiție se va participa exclusive pe bază de 
invitație. La această ediție au fost invitate următoarele echipe: 
 

• AFC Chindia Târgoviște U19 

• CSȘ Târgoviște U19 

• GȘA Nucet U19 

• ACS Străjerii Târgoviște 1396 
 
Art. 2. „CUPA AJF DÂMBOVIȚA” este dotată cu un trofeu pe care echipa câştigătoare îl va primi 
după disputarea finalei. 
 
Art. 3. Competiția va avea două jocuri în faza 1, plus finala mica și finală mare. 
 
Art. 4. Împerecherea echipelor se va face prin tragere la sorți. Toate echipele vor fi în aceeași 
urnă. Toate jocurile se dispută pe terenul sintetic de la Complexul Turistic de Natație. 
 
Art. 5. Echipele înscrise vor respecta Ordinul Comun MTS/MS nr. 197/462/2021 – Anexa 1 
“Regulament privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive”, precum 
și ale Protocolului medical de reluare a competițiilor de fotbal amator emis de FRF, ambele 
documente fiind parte integrantă din prezentul regulament. 
 
Art. 6. Calendarul desfășurării este următorul: 
 
a) Luni 17.05.2021, ora 12.00 sedința tehnică și tragerea la sorți; 
b) Miercuri 19.05.2021, ora 17.00 respectiv 19.00 jocurile din prima fază a competiției. 
c) Marți 25.05.2021, ora 18.00 finala mică, respectiv 20.00 finala mare. 
 
Art. 7. AJF Dâmbovița NU percepe taxă de înscriere pentru această competiție. 
 
Art. 8. Echipele NU vor plăti cheltuieli pentru observatori, arbitraj și ambulanță; 
. 
Art. 9. Se vor aplica următoarele reguli: 

a) în situaţia în care după consumarea celor 90 de minute regulamentare, rezultatul este 
egal, echipa învingătoare va fi stabilită în urma executării loviturilor de departajare din 
punctul de pedeapsă, potrivit procedurilor de determinare a câştigătorului jocului, stabilite 
de IFAB prin „Legile Jocului”. 
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b) Echipele vor putea înscrie pe raportul de arbitraj un număr maxim de 20 (douăzeci) de 
jucători, cu drept de joc pentru echipa respectivă, viză anuală și viză medical valabilă; 

c) pe toată durata jocului echipele vor putea efectua un număr maxim de 7 (șapte) 
schimbări de jucători, în cinci întreruperi; 

d) echipa care va figura ca echipă gazdă va fi obligată să pună la dispoziție minim 3 (trei) 
mingii de joc; 

e) AJF Dâmbovița va asigura pe întreaga desfăşurare a jocului, asistenţa medical ;I 
ambulanță în conformitate cu prevederile art. 54 din ROAF. 

f) organizatorii trebuie să asigure toate condiţiile prevăzute de ROAF pentru organizarea 
unui joc oficial; 

 
Art. 10. Echipele programate în „CUPA AJF DÂMBOVIȚA” nu pot renunţa la jocuri în zilele în 
care au fost programate. 
 
Art. 11. Data şi locul de disputare a jocurilor vor fi stabilite de AJF. 
 
Art. 12. Toate drepturile legate de organizarea Cupei AJF Dâmbovița, inclusiv cele de imagine 
și TV, aparțin AJF Dâmbovița. 
 
Art. 13. Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile 
Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, 
Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, Legilor Jocului pentru fotbal 
în 11 şi a altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz. 
 
Art. 14. În cazul în care există orice omisiuni în acest regulament, organismele jurisdicționale 
competente pentru soluționarea litigiilor vor lua hotărârea în concordanță cu prevederile 
regulamentelor AJF Dâmbovița. 
 
Art. 15. Prezentul regulament poate fi modificat de decizii / hotărâri adoptate ulterior de AJF 
Dâmbovița și/sau Federația Română de Fotbal. 

 

 

Regulament aprobat în ședinta Comitetului de Urgență al AJF Dâmbovița din 
data de 11.05.2021. 

 

 

                                                                         


