
           CAMPIONATUL JUDEȚEAN – U9 

(jucători născuți după 01.01.2014) 

REGULI GENERALE  

__________________________________ 

 
 

 
 

• AJF DB organizează faza/etapa județeană a competiției. 

• Competiția este organizată de Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița FĂRĂ a fi 

desemnată o echipă campioană la această categorie de vârstă. 

NOTĂ – Pe durata competiției, NU vor fi contabilizate rezultatele jocurilor și NU vor fi 
întocmite clasamente  

Au drept de joc în competiția Campionatul Județean U9 ediția 2022 – 2023 jucătorii (băieți) 
născuți în anul 2014 și mai tineri. 

 

SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 

 

Se va juca in sistem campionat după tabela Berger, fiecare cu fiecare, tur/retur, iar 

datele de competiție vor fi următoarele: 

 

• Se joacă în sistem 4+1 cu schimbarea întregii echipe la jumătatea reprizei. 

• Durata jocului: 2 X 30 minute 

• Dimensiunile terenului: 40 X 20 m 

• Se joacă cu minge mărimea nr. 4 

• Regulamentul este cel de la memorialul „Gheorghe Ola” 

• Jocurile se dispută în ziua de LUNI, din două în două săptamâni. Jocurile se pot 

desfașura pe teren de iarbă, teren sintetic, în sală sau balon. 

• Prima etapa este programată pe 19.09.2022 

 

DISPOZIȚII SUPLIMENTARE PRIORITARE  

 

a) Cluburile cu două echipe sunt obligate să depună SPRE AVIZARE LA AJF DÂMBOVIȚA tabel 

pentru fiecare echipă în parte. Aceste tabele pot fi completate pe parcursul campionatului cu 

jucători nou legitimați și/sau transferați. Noile tabele vor fi obligatoriu supuse avizării de către 

AJF Dâmbovița. În mod excepțional, între tur și retur, cluburile pot înlocui cu avizul AJF 

Dâmbovița, maximum 2 jucători de la echipa 1 la echipa 2 și invers. Nerespectarea acestor 

prevederi, va fi sancționată conform regulamentelor în vigoare. 

b) Echipele care folosesc jucători pe fals (substituire) și pierd contestații pe acest motiv, 

sau se dovedește că au legitimat jucători folosind date ale altor persoane, vor fi 

EXCLUSE din competiție. 

c) Antrenorii vor fi obligatoriu posesori ai unei licențe UEFA (sau înscriși la următorul curs de 

formare) și vor purta obligatoriu ID-uri emise de AJF Dâmbovița. Echipele/Cluburile care nu 

respectă această prevedere vor fi penalizate cu 100 lei/meci. 

d) Cluburile care retrag echipe din competiție, vor fi EXCLUSE cu toate echipele de la toate 

nivelurile și NU vor mai fi înscrise în sezonul următor. 

TUR RETUR 

Etapa 1 19.09.2022 Etapa 8 06.03.2023 

Etapa 2 03.10.2022 Etapa 9 20.03.2023 

Etapa 3 17.10.2022 Etapa 10 03.04.2023 

Etapa 4 31.10.2022 Etapa 11 24.04.2023 

Etapa 5 14.11.2022 Etapa 12 08.05.2023 

Etapa 6 28.11.2022 Etapa 13 22.05.2023 

Etapa 7 09.12.2022 Etapa 14 01.06.2023 


