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INTRODUCERE 

Articolul 1 | Obiectul 

Prezentul regulament prevede abaterile de la statutul şi regulamentele AJF, determină 

sancţiunile aplicabile, reglementează organizarea şi funcţionarea organismelor responsabile cu luarea 

deciziilor şi procedura de soluţionare a cauzelor disciplinare. La redactarea sa au fost avute în vedere 

prevederile Regulamentului disciplinar al FIFA si ale Regulamentului disciplinar al UEFA. 

Orice alta prevedere/sanctiune care nu se regaseste in prezentul regulament, va fi asimilata cu 

prevederile Regulamentului de Organizare a Activitatii Fotbalistice, precum si cu prevederile 

Regulamentului Disciplinar - documente publicate pe pagina www.frf.ro . 

 

Articolul 2 | Persoane 

1. Următoarele persoane se află sub incidenţa acestui regulament: 

a. membrii afiliaţi la AJF si oficialii acestora; 

b. sponsorii şi finanţatorii cluburilor; 

c. alte persoane a căror apartenenţă la un club este de notorietate şi nu a fost contestată până la 

momentul săvârşirii unei abateri; 

d. jucătorii, antrenorii; 

e. oficialii de meci; 

f. oricare persoană autorizată de AJF sau un club să desfăşoare activităţi în legătură cu un joc, 

competiţie sau alte evenimente organizate de acestea; 

g. spectatorii. 

 

Articolul 3 | Definiţii 

1. Stadion: teren amenajat pentru competiţii sportive, dotat cu tribune pentru spectatori, care include 

anexe, cum ar fi: spaţii de antrenament, parcări, căi de acces etc. până la limita primului drum 

public. 

2. Teren de joc: terenul de joc si anexele pana la nivelul tribunelor si intrarii in tunel. 

3. înainte de joc : perioada cuprinsă între momentul sosirii echipelor la stadion şi lovitura de începere 

a jocului. 

4. După joc: perioada cuprinsă între fluierul final al arbitrului şi momentul părăsirii stadionului de 

către echipa vizitatoare şi oficialii de meci. 

http://www.frf.ro/
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5. Oficiali: persoane (cu excepţia jucătorilor) care desfăşoară o activitate legată de fotbal la AJF sau la 

un club, indiferent de funcţie şi de genul de activitate (administrativă, sportivă, de alt fel) sau de 

durata activităţii; în această categorie intră conducătorii - preşedinţii şi directorii, angajaţii şi 

colaboratorii, antrenorii şi personalul ajutător (fizioterapeut, manager, medic, asistent medical, 

preparator fizic). 

6. Oficial de joc: arbitrul, arbitrul asistent, al patrulea oficial, observatorul de joc, observatorul de 

arbitri, supervizorii, responsabilul cu securitatea şi oricare alte persoane desemnate de 

organizator să îndeplinească atribuţii şi responsabilităţi în legătură cu un joc. 

7. Oficiali asimilaţi: acţionari, finanţatori, sponsori ori alte persoane a căror apartenenţă la clubul 

respectiv este de notorietate. 

8. Instanţa disciplinară: Comisia de competitii si disciplină şi Comisia de apel/recurs. 

 

Articolul 4 | Vinovăţia 

1. Dacă nu se prevede altfel, abaterile se sancţionează dacă au fost săvârşite cu intenţie sau din culpă. 

2. În mod excepţional, un joc poate avea loc fără spectatori sau pe un teren neutru. 

3. Interdicţia organizării unui joc pe un anumit stadion, în lipsa săvârşirii unor abateri disciplinare, 

poate fi dispusă numai pentru motive de securitate. 

Articolul 5 | Răspunderea cluburilor si AJF 

1. AJF răspunde de respectarea si aplicarea statutelor si regulamentelor FRF/UEFA/FIFA, de 

aplicarea deciziilor si hotararilor FRF/UEFA/FIFA si TAS, de organizarea competitiilor aflate în 

competenţa lor si buna desfăsurare a activităţii în conformitate cu prevederile statutare si 

regulamentare in vigoare. 

2. Cluburile sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, oficialilor, membrilor, suporterilor lor şi a 

oricăror alte persoane care le reprezintă sau a căror apartenenţă la acestea este de notorietate. 

Cluburile sunt obligate la plata penalitatilor corespunzatoare abaterilor comise. 

3. Cluburile sunt răspunzătoare de acţiunile sau de comportarea suporterilor proprii, indiferent dacă 

se află pe teren propriu, în deplasare sau pe teren neutru. 

4. Cluburile organizatoare răspund de ordinea şi securitatea în incinta stadionului şi în zona 

stadionului, înainte, în timpul şi după terminarea jocului, precum şi de orice incident produs în 

legătură cu acesta şi vor fi sancţionate, în caz de abatere disciplinară, în conformitate cu 

prevederile prezentului regulament. 

Sancţiunile prevăzute pentru abaterile disciplinare din prezentul regulament se aplică tuturor 

participanţilor. 
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TITLUL I - PARTEA GENERALA 

SECŢIUNEA I - SANCŢIUNI 

Articolul 6 | Sancţiuni aplicabile deopotrivă persoanelor fizice şi juridice Persoanelor fizice şi 

persoanelor juridice le sunt deopotrivă aplicabile următoarele sancţiuni: 

a. avertisment; 

b. penalitate sportivă; 

 

Articolul 7 | Sancţiuni aplicabile persoanelor fizice si juridice 

1. Următoarele sancţiuni sunt aplicabile numai persoanelor fizice: 

a. avertisment (cartonaş galben); 

b. eliminare (cartonaş roşu); 

c. suspendarea dreptului de participare la un număr de jocuri oficiale sau pentru o perioadă de 

timp; 

d. interzicerea accesului la vestiare şi/sau pe banca de rezerve; 

e. interzicerea accesului în stadion; 

f. interzicerea exercitării oricărei activităţi legate de fotbal; 

g. excluderea din activitatea competiţională sau fotbalistică, în general; 

Cuantum 

Cartonas galben – 20 lei 

Cartonas rosu – functie de gravitatea faptei 

 

NOTA 

Daca un oficial de pe banca de rezerve a fost sanctionat cu cartonas galben, clubul se obliga pentru 

plata acestuia, la finalul jocului.  

 

2. Următoarele sancţiuni sunt aplicabile numai cluburilor: 

a. interzicerea organizării jocurilor pe stadionul propriu; 

b. anularea rezultatului unui joc; 

c. excluderea din competiţiile în curs si/sau viitoare; 

d. pierderea jocului prin forfait; 

e. scăderea de puncte; 

f. retrogradarea într-o categorie inferioară; 

g. neprogramarea pentru jocurile următoare; 

h. interzicerea dreptului de a promova. 
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Articolul 8 | Eliminarea (cartonaşul roşu) 

1. Eliminarea este dispoziţia dată în timpul unui joc de arbitru unei persoane de a părăsi terenul de 

joc şi împrejurimile acestuia, inclusiv banca de rezerve. Persoanei care a fost eliminată i se permite 

accesul în tribună. 

2. O eliminare determină automat suspendarea pentru jocul următor, atât pentru jucători, cât şi 

pentru oficiali, până când organismul responsabil cu luarea deciziei urmează să individualizeze 

sancţiunea în funcţie de gravitatea faptelor. 

 

Articolul 9 | Suspendarea 

1. Suspendarea constă în interzicerea participării la următorul joc şi de a avea acces la vestiare, pe 

banca de rezerve şi în incinta terenului de joc. 

 

Articolul 10 | Penalitatea sportivă 

1. Penalitatea sportivă se aplică în cazul sancţionării oricărei abateri prevăzută de prezentul 

regulament şi nu poate fi mai mică de 20 lei şi nici mai mare de 1.000 de lei. 

 

Articolul 11 | Scăderea de puncte 

Echipa unui club poate fi sancţionată cu scăderea a 3-15 puncte din cele pe care le-a obţinut deja sau 

din cele aferente unui campionat viitor. 

Articolul 12 | Pierderea jocului cu 3-0 (forfait) 

1. Echipele sancţionate cu forfait sunt considerate că au pierdut jocul cu scorul de 3-0. 

2. Dacă diferenţa de goluri la sfârşitul jocului respectiv este mai mare de 3-0, se va menţine rezultatul 

din teren. 

Articolul 13 | Suspendarea executării sancţiunilor si obligatiilor 

1. Suspendarea parţială (revizuire) poate fi pronunţată numai dacă sunt indeplinite cel putin 2 (doua) 

din conditiile urmatoare: 

a. a fost executată jumătate din sancţiune; 

b. clubul în cauză nu a mai fost sancţionat pentru aceleasi abateri în ultimul an competitional; 

c. organul disciplinar consideră că scopul sancţiunii poate fi atins şi fără executarea restului 

sancţiunii. 

NOTA 

Cererea de revizuire se depune la AJF numai dupa ce a fost executata jumatate din pedeapsa, prin 

completarea formularului dedicat publicat pe site-ul www.frf-ajf.ro/giurgiu si achitarea integrala a 

http://www.frf-ajf.ro/giurgiu
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sanctiunii. 

 

TITLUL II - PARTEA SPECIALA 

SECŢIUNEA I 

ABATERI ŞI SANCŢIUNI APLICABILE PERSOANELOR FIZICE 

 

Articolul 14 | Incitarea la ură, violenţă şi comportarea jignitoare 

1. Fapta unui jucător, oficial sau oficial asimilat de a incita/îndemna în mod public, la un 

comportament ori o atitudine cu caracter jignitor/dispreţuitor, de natură a aduce atingere 

imaginii publice sau de a supune oprobiului public se sancţionează cu suspendare de la 1 la 6 

jocuri, dacă fapta a fost săvârşită de un jucător sau antrenor si de la 2 la 4 luni, dacă fapta a fost 

săvârşită de un oficial si penalitate sportiva intre 100 – 1.000 lei. 

2. Fapta unei persoane de a incita/îndemna, în mod public, la un comportament violent sau la ură, se 

sancţionează cu suspendare de la 10 la 16 jocuri dacă fapta a fost săvârşită de un jucător sau 

antrenor şi suspendare de la 4 la 6 luni dacă fapta a fost săvârşită de un oficial si penalitate 

sportiva intre 500 – 1.000 lei. 

3. În cazuri grave, în special când abaterea a fost săvârşită folosind mass-media (presa scrisă, 

televiziunea, radio, retele de socializare, etc.) sau dacă are loc în ziua jocului, în apropierea 

stadionului ori în stadion, penalitatea sportivă se va dubla. 

 

Articolul 15 | Comportarea jignitoare, calomnioasă si declaraţii care afectează imaginea 

fotbalului 

1. Fapta unei persoane care prin orice mijloace, cum ar fi gesturi sau cuvinte jignitoare, aduce atingere 

onoarei, reputaţiei, demnităţii sau imaginii publice a unei persoane, se sancţionează astfel: 

a. dacă autorul este un jucător sau antrenor, cu măsura suspendării de la 2 la 6 jocuri si penalitate 

sportiva intre 200 – 600 lei; 

b. dacă autorul este un oficial sau oficial asimilat, cu măsura suspendării de la 2 la 6 luni si 

penalitate sportiva intre 200 – 600 lei. 

2. Dacă fapta arătată la alin. 1 a fost săvârşită prin intermediul mass-media (presa scrisă, televiziunea, 

radio, retele de socializare, etc.), sancţiunile vor fi următoarele: 

a. dacă autorul este jucător sau antrenor, membru al echipei tehnice ori oficial cu statut de 

angajat al clubului, cu suspendare de la 4 la 8 jocuri şi, respectiv, de la 8 la 12 jocuri,în caz de 

recidivă si penalitate sportiva intre 400 – 1000 lei; 

b. dacă autorul este oficial asimilat (finanţator, sponsor, alţii asemenea), acesta va fi sancţionat 

cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni la prima abatere; la fiecare 
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abatere următoare, sancţiunea aplicată oficialului va fi stabilită prin dublarea sancţiunii 

aplicată anterior, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 

puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară. 

 

3. Declaraţiile făcute de persoanele arătate la art. 2, punctul .1, lit. a) - g), care sunt de natură să 

prejudicieze în orice mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea 

desfăşurării jocurilor de fotbal, cele privind prestaţia arbitrilor, încălcarea unor prevederi 

regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidenţa prezentului regulament, plata 

unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiţie sau altele asemenea si care nu 

sunt dovedite, se sancţionează la prima abatere cu măsura suspendării de la 8 la 16 jocuri pentru 

jucători sau antrenori si de la 6 la 12 luni pentru oficiali si penalitate sportivă de la 500 lei la 1.000 

de lei, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele 

obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară. În caz de recidivă, 

penalitatea sportivă se va dubla. 

 

4. Cluburile ai căror jucători, antrenori sau oficiali afectează, în orice fel, imaginea unei competiţii 

prin săvârşirea unor fapte de natură să ducă la discreditarea acesteia, se sancţionează cu 

excluderea din competiţiile în curs/sau viitoare de la una la două ediţii competiţionale. 

 

Articolul 16 | Abateri ale ocupanţilor băncilor de rezerve/Accesul în vestiarul arbitrilor 

1. Jucătorii sau oficialii aflaţi pe banca de rezerve care protestează în mod repetat, prin cuvinte sau 

gesturi, la deciziile arbitrilor  sau folosesc cuvinte jignitoare ori amenitari la adresa acestora sau a 

observatorului, vor fi sanctionati cu suspendare de la 2 la 6 jocuri in cajuz jucatorilor si 

antrenorilor, respectiv de la o luna pana la trei luni in cazul oficialilor si penalitate sportiva intre 

100 – 600 lei. 

2. Pătrunderea neautorizată a jucătorilor, antrenorilor sau oficialilor în vestiarul arbitrilor se 

sancţionează cu suspendare de la 4 la 8 jocuri si penalitate sportiva intre 200 – 600 lei. 

Articolul 17 | Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea 

1. Orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează pe altcineva într-o manieră 

jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine etnică sau care comite o altă faptă 

având acest caracter, va fi suspendată pentru 6 jocuri la toate nivelurile, în cazul jucătorilor, 

echipei tehnice şi antrenorilor şi 4 luni pentru oficiali. În plus, clubul căruia aparţine făptuitorul 

va fi sancţionat o penalitate sportivă de la 400 la 1.000 de lei, la fiecare nouă abatere de acelaşi tip 

penalitatea urmând a fi dublata. 
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2. Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/ 

xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va 

aplica o sancţiune de la 400 la 1.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la 

fiecare nouă abatere de acelaşi tip penalitatea urmând a se dubla. Dacă spectatorii nu pot fi 

identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod 

corespunzător. 

3. În funcţie de circumstanţe, organul disciplinar poate aplica şi alte sancţiuni clubului responsabil, 

cum ar fi: interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion de la 2 la 10 jocuri, pierderea 

jocului prin forfait, scăderea a 2-6 puncte sau excluderea din competiţie. 

 

4. Orice formă de propagandă a ideologiilor extremiste este interzisă înainte, în timpul si după jocuri, 

în caz contrar fiind aplicabile sancţiunile prevăzute la alin. 1-2 de mai sus. 

 

5. Sancţiunile aplicate pe baza acestui articol pot fi reduse sau chiar anulate dacă jucătorul sau 

clubul respectiv dovedesc că nu a existat sau a existat o culpă minimă a sa în săvârşirea abaterii 

sau dacă alte motive serioase o justifică, cum ar fi, în special, abaterile care au fost provocate 

intenţionat pentru a cauza sancţionarea jucătorului sau clubului conform acestui articol. 

Procedura evaluării circumstanţelor atenuante va fi cea prevăzută de acest regulament. 

 

Articolul 18 | Ameninţarea 

Persoanele prevăzute la art. 2, punctul 1, lit. a) - g) din prezentul regulament care ameninţă sau 

intimidează o persoană (arbitru, jucător, antrenor, oficial, etc.) vor fi suspendate de la 6 la 8 jocuri, 

dacă fapta este săvârşită de un jucător sau un antrenor sau de la 2 la 4 luni, dacă fapta este săvârşită 

de un oficial sau o altă persoană si penalitate sportiva intre 200 – 800 lei. 

Articolul 19 | Constrângerea 

Oricine foloseşte violenţe sau ameninţări pentru a împiedica un oficial de meci să acţioneze în mod 

liber, independent si/sau imparţial, va fi sancţionat cu suspendare de la 9 la 12 jocuri, în cazul 

jucătorilor şi antrenorilor si de la 3 la 6 luni, în cazul oficialilor si penalitate sportiva intre 300 – 1.000 

lei. 

Articolul 20 | Loviri sau alte violenţe. Altercaţia 

1. Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a 

comite alte violenţe asupra altei persoane se sancţionează cu suspendare de la 1 la 12 luni si 

penalitate sportiva intre 300 – 1.000 lei. 

2. Altercaţia constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei sau 

mai multe persoane. 
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3. Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i 

despartă pe cei implicaţi în altercaţie nu va fi sancţionată. 

 

NOTA 

Pentru faptele de violenta, nu se accepta cereri de reducere a pedepsei, vinovatul fiind obligat sa 

ispaseasca toata pedeapsa. 

 

Articolul 21 | Autori neidentificaţi 

Dacă în cazul săvârşirii de violenţe nu este posibilă identificarea autorilor, organul disciplinar va 

aplica clubului căruia aparţin agresorii, sancţiunea programării jocului fără spectatori de la 2 la 6 

jocuri si penalitate sportiva intre 200 – 600 lei. 

Articolul 22 | Emiterea si folosirea documentelor 

1. Persoana care, în legătură cu activitatea de fotbal, emite un document fals/ incorect sau falsifică un 

document autentic/original, emite un document dublu ori foloseşte documente incorecte/ 

neadevarate, false sau falsificate, pentru a obtine un avantaj de orice natura pentru sine sau pentru 

altul, pentru a înşela pe altul ori pentru a crea o situaţie mai favorabilă în cadrul raporturilor cu 

persoane fizice sau juridice va fi suspendată pentru 2 ani si penalitate sportiva in valoare de 800 

lei. 

2. Dacă autorul este un oficial, organul jurisdicţional îl va sancţiona cu interzicerea desfăşurării 

oricăror activităţi legate de fotbal pentru 2 ani si penalitate sportiva in valoare de 800 lei. 

3. Refuzul jucătorului sau oficialului unui club de a comunica arbitrului sau observatorului, la cererea 

acestora, informaţii privind numele său sau alte date privind identitatea sa, se sancţionează cu 

suspendare de la 3 la 6 jocuri si penalitate sportiva intre 300 – 600 lei. În mod similar, se 

sancţionează fapta de a furniza informaţii şi date eronate. 

 

SECŢIUNEA A II-A 

ABATERI ŞI SANCŢIUNI APLICABILE JUCĂTORILOR 

Articolul 23 | Abateri sancţionate cu avertisment (cartonaş galben) de arbitru 

1. Un jucător este avertizat şi i se arată cartonaşul galben atunci când comite una din următoarele 

abateri: 

a. comportare nesportivă; 

b. îşi manifestă dezaprobarea faţă de deciziile arbitrului prin vorbe şi/sau gesturi nesportive. 

c. încălcarea repetată a "Legilor Jocului"; 

d. întârzierea reluării jocului; 

e. nerespectarea distanţei regulamentare la executarea loviturilor libere şi la loviturile de colţ; 

f. intrarea sau reintrarea în terenul de joc fără permisiunea arbitrului; 
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g. părăsirea intenţionată a terenului de joc fără încuviinţarea arbitrului; 

h. simularea. 

NOTA 

Daca un oficial de pe banca de rezerve a fost sanctionat cu cartonas galben, clubul se obliga pentru 

plata acestuia, la finalul jocului.  

 

Articolul 24 | Abateri sancţionate cu eliminare (cartonaş roşu) de arbitru 

1. Un jucător trebuie eliminat de arbitru pentru săvârşirea uneia dintre următoarele abateri 

prevăzute de "Legile Jocului": 

a. abatere gravă; 

b. comportare violentă; 

c. scuiparea unui adversar sau a oricărei alte persoane; 

d. împiedicarea marcării unui gol de către echipa adversă sau oprirea unei ocazii clare de a marca 

prin jucarea intenţionată a mingii cu mâna (aceasta nu se aplică în cazul portarului în propria 

suprafaţă de pedeapsă); 

e. oprirea unei ocazii clare de a marca, a unui adversar aflat în atac care se deplasează spre poarta 

adversă prin comiterea unei greşeli sancţionabilă cu lovitură liberă sau lovitură de pedeapsă 

(penalty); 

f. folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane; 

g. primeşte al doilea avertisment în cursul aceluiaşi joc. 

 

2. Sancţiunile aplicabile jucătorilor pentru săvârşirea abaterilor de mai sus sunt următoarele: 

2.1. Suspendare pentru un joc: pentru abaterile prevăzute de art. 24, punctul 1, lit. d), e) şi g) si 

penalitate sportiva intre 40 si 50 lei. 

2.2. Suspendare de la 2 la 3 jocuri pentru abaterea prevăzută de art. 24, punctul 1, lit. f) si penalitate 

sportiva intre 200 – 300 lei. 

2.3. Suspendare de la 6 la 12 jocuri pentru abaterea prevăzută de art. 24, punctul 1. lit. c) si penalitate 

sportiva intre 400 – 1.000 lei. 

2.4. Pentru abaterile prevăzute de art. 24, punctul 1. lit. a) şi b), sancţiunile aplicabile sunt: 

a. lovirea cu palma, cotul, braţul, pumnul, capul, piciorul ori călcarea adversarului: suspendare 

de la 2 la 6 jocuri dacă nu au produs vătămare fizică, de la 6 la 10 jocuri dacă s-a cauzat 

vătămarea fizică a victimei sau de la 16 la 24 de jocuri dacă s-a cauzat vătămarea fizică gravă a 

victimei; în caz de vătămare corporală gravă, dovada acesteia se face prin certificat medico-

legal; acte medicale eliberate de unitatea medicală care a diagnosticat vătămarea corporală si 

penalitate sportiva intre 200 – 1.000 lei; 

b. bruscarea, efectuată prin tragere, împingere, ţinere, body-check ori altele asemenea: 

suspendare de la 2 la 3 jocuri si penalitate sportiva intre 200 – 300 lei. 
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2.5. La individualizarea sancţiunii se va ţine cont dacă abaterile prevăzute de art. 24, punctul 2.4 au 

fost săvârşite în disputa pentru minge sau în afara acesteia, în timpul desfăşurării jocului sau când 

acesta era oprit. 

2.6. Faptele corespunzătoare art. 24, punctele 2.2., 2.3. si 2.4. săvârşite înaintea sau după terminarea 

jocului se sancţionează similar. 

Articolul 25 | Abateri împotriva oficialilor 

Persoana care săvârşeşte abateri împotriva oficialilor de jocse sancţionează astfel: 

a. suspendare de la 2 la 8 jocuri pentru comportare jignitoare ori ameninţare la adresa acestora 

si penalitate sportiva intre 200 – 800 lei; 

b. suspendare pentru de la 9 la 12 jocuri pentru bruscare sau constrângere si penalitate sportiva 

intre 400 – 1.000 lei; 

c. suspendare de la 6 la 12 jocuri pentru scuipare si penalitate sportiva intre 400 – 1.000 lei; 

d. suspendare de la 16 la 24 de jocuri pentru lovire si penalitate sportiva intre 600 – 1.000 lei; 

e. dacă lovirea a produs vătămarea fizică a oficialului de joc suspendarea aplicată va fi de la 1 la 

2 ani; 

f. în toate cazurile, dacă lovirea a produs vătămarea fizică gravă a oficialului de joc( îngrijiri 

medicale peste 20 de zile), sancţiunea aplicată va fi excluderea din activitatea competiţională 

sau fotbalistică, în general; în caz de vătămare corporală gravă, dovada acesteia se face prin 

certificat medico-legal; 

Articolul 26 | Participarea neregulamentară la joc 

1. Un jucător care participă la un joc oficial în echipa altui club decât cel la care este legitimat, se 

sancţionează cu suspendare de la 8 la 12 jocuri si penalitate sportiva intre 200 – 600 lei. 

2. Pentru fapta prevazuta la pct. 1 se sanctioneaza si antrenorul si/sau oficialii care au cunostinta de 

savarsirea acesteia cu masura suspendarii pentru 2 - 6 jocuri pentru antrenori si 4 - 10 luni pentru 

oficiali. 

 

SECŢIUNEA A IV-A 

ABATERI ŞI SANCŢIUNI APLICABILE CLUBURILOR 

 

Articolul 27 | Neprezentarea, retragerea de pe teren sau refuzul de a relua jocul, 

neprogramarea, teren neregulamentar 

1. Neprezentarea la un joc oficial, întârzierea la joc peste termenul regulamentar sau neprezentarea 

carnetelor de legitimare se sancţionează cu pierderea jocului prin forfeit si penalitate sportiva in 

valoare de 500 lei. La a doua abatere de acest gen, echipa se sanctioneaza cu pierderea jocului prin 

forfeit si penalitate sportiva in valoare de 1.000 lei si 2 puncte, iar la a treia abatere va echipa se 



frf-ajf.ro/giurgiu | 12 

 

 

sancţionează cu excluderea din competiţie, retrogradarea în categoria inferioară în anul 

competiţional următor si amenda in valoare de 3.000 lei. 

2. Echipa care refuză să joace un joc, să continue jocul care a început sau să se prezinte pentru 

continuarea unui joc întrerupt, va fi sancţionată cu pierderea jocului prin forfait, scăderea a trei 

puncte din clasament si amenda in valoare de 500 lei. În cazuri grave, echipa poate fi exclusă din 

competiţia în curs. 

3. În cazul în care arbitrul constată că terenul de joc este neregulamentar si după trecerea termenului 

de 30 de minute stabilit de ROAF pentru remedierea deficienţelor, jocul nu va mai avea loc, iar 

clubul organizator va fi sancţionat cu pierderea jocului prin forfait si avertisment pentru vicii de 

organizare. 

 

Articolul 28 | Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor 

1. Clubul gazdă răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor şi, în funcţie de 

situaţie, poate fi sancţionat gradual cu penalitate sportivă şi interzicerea organizării de jocuri pe 

propriul stadion sau măsura programării jocurilor fara spectatori de la 1 la 10 jocuri. si penalitate 

sportiva intre 200 – 600 lei. 

2. Comportamentul neregulamentar cuprinde: 

a. introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale 

explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au 

fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la 

producerea unor acte de violenţă; 

b. afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de 

cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor; 

c. aprinderea ori aruncarea cu obiectele spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc; 

d. distrugerea obiectelor/bunurilor aflate în incinta stadionului şi escaladarea gardurilor ce 

înconjoară terenul de joc; 

e. violenţe asupra persoanelor, pătrunderea în teren; 

f. împiedicarea prin orice mijloace a activităţii sau acţiunii forţelor de ordine şi conflictul cu 

acestea. 

Articolul 29 | Nerespectarea obligaţiilor de organizare a jocurilor 

1. Coroborat cu prevederile art. 28, abaterile de la organizarea jocurilor se sancţionează astfel: 

a. neasigurarea, potrivit ROAF, a asistenţei medicale, a prezenţei oamenilor de ordine ori a 

mingilor, fapt ce a determinat neînceperea sau oprirea jocului se sancţionează cu pierderea 

jocului prin forfait de către clubul organizator si amenda 500 lei, iar daca meciul influenteaza 

clasamentul in ultimele 6 etape, amenda in valoare de 1.500 lei. 



frf-ajf.ro/giurgiu | 13 

 

 

b. nerespectarea prevederilor ROAF privind măsurile de ordine, inclusiv neasigurarea protecţiei 

pentru jucători şi oficialii de meci, fapt ce a determinat neînceperea sau oprirea jocului de către 

arbitru, se sancţionează cu pierderea jocului prin forfait de către clubul organizator si amenda 

1.000 lei, iar daca meciul influenteaza clasamentul in ultimile 6 etape, amenda in valoare de 

2.000 lei. 

2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor privind asigurarea măsurilor de 

ordine şi siguranţă în stadion care au avut drept rezultat: 

a. afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de 

cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, se sancţionează 

în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din prezentul regulament; 

b. aruncarea cu obiecte spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc se sancţionează cu 

penalitate sportivă de la 400 la 1.000 de lei. 

3. Neexecutarea dispoziţiilor date de arbitru în legătură cu desfăşurarea regulamentară a jocului, 

înaintea sau în timpul jocului, care are ca efect neînceperea sau nereluarea jocului în termenul 

regulamentar, se sancţionează cu pierderea jocului prin forfeit si penalitate sportiva intre 200 – 600 

lei. 

4. Folosirea într-un joc oficial a unui jucător aflat în stare de suspendare sau fără drept de joc se 

sancţionează cu pierderea jocului prin forfait. Abaterile privind folosirea neregulamentară a 

jucătorilor aflaţi în stare de suspendare, pentru eliminări (cartonaşe roşii) se urmăresc din oficiu la 

sesizarea departamentului activităţi sportive/competiţii al AJF. 

 

5. Neprezentarea de către o echipă la un joc a 7 jucători  cu carnete de legitimare si cu drept de joc 

pentru echipa respectivă, atrage neînceperea jocului şi pierderea acestuia prin forfait. În cazul în care, 

după începerea jocului, o echipă se descompletează sub numărul de jucători arătat mai sus, jocul va fi 

oprit, iar echipa respectivă va fi sancţionată cu pierderea jocului prin forfait. 

 

6. Neconformarea la dispoziţia dată de arbitru unei echipe pentru prezentarea în echipament 

regulamentar în termen de 15 minute se sancţionează cu pierderea jocului prin forfait. 

 

7. Folosirea în jocurile oficiale sau amicale a unui jucător aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, 

constatată de medicul delegat, arbitrul sau observatorul jocului, se sancţionează cu: 

a. avertisment, dacă starea a fost descoperită înaintea începerii meciului, iar jucătorul nu a mai 

luat parte la joc; 

b. cu pierderea jocului prin forfait dacă starea a fost descoperită în cursul jocului sau după 

încheierea partidei. 

8. Neplata baremurilor cuvenite arbitrilor şi observatorilor în termenul regulamentar,a altor cheltuieli 
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şi a penalităţilor, se sancţionează cu neprogramarea echipei respective la jocurile oficiale următoare 

până la achitarea acestora. 

9. Folosirea într-un joc oficial a unui jucător neînscris în raportul de arbitraj, nelegitimat sau legitimat 

la un alt club, se sancţionează cu pierderea jocului prin forfait şi scăderea a şase puncte, jucătorul 

urmând să fie sancţionat corespunzător. 

 

Articolul 30 | Abateri referitoare la nerespectarea Regulamentului de Organizare a Activităţii 

Fotbalistice (altele decât cele prevăzute mai sus) 

1. Cotizaţii, contribuţii, taxe 

1.1. Un club afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 31 martie, începând cu data de 1 aprilie 

a fiecărui an, este automat suspendat, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de 

participare în competiţii (echipele clubului nu mai sunt programate la jocurile oficiale), precum şi 

a dreptului de reprezentare în organele AJF. După plata cotizaţiei membrul afiliat în cauză îşi 

reintră imediat în drepturile sale. Dacă suspendarea a determinat excluderea din competiţie a 

echipelor clubului afiliat, se vor aplica regulamentele în materie. 

1.2. Cluburile care nu plătesc cotizaţiile, contribuţiile băneşti şi alte taxe regulamentare, nu vor fi 

programate în competiţiile oficiale organizate de AJF, echipele lor fiind considerate ca 

neprezentate la jocurile respective. 

2. Contestaţii 

2.1. Cluburile care prin delegaţii lor introduc contestaţii nejustificate, de rea-credinţă, lipsite de 

motivaţie sau neachitate, sunt obligate să suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor 

persoanelor citate în faţa comisiei abilitate (delegaţi, jucători, arbitri, etc.). În asemenea cazuri, 

echipa contestatară va fi sancţionată cu avertisment, iar în caz de recidivă va fi obligată la plata 

unei penalităţi sportive in valoare de 500 lei. 

2.2. In situatia dovedirii substituirii de jucatori si/sau drept de joc/dubla legitimare in urma 

formularii unei contestatii, echipa in culpa va achita amenda in cuantum de 1.000 lei, pierderea jocului 

cu 3-0 si penalitate 2 puncte.La a doua abatere de acelasi gen , echipa in culpa va achita amenda in 

cuantum de 2.000 lei, pierderea jocului cu 3-0 si penalitate cu 4 puncte. La a treia abatere excluderea 

din campionat si amenda 3.000 lei. 

2.3. In cazul in care Comisia de Disciplina sau Comisia de Apel hotareste ca substituirea sau dubla 

legitimare nu este dovedita echipa care a introdus contestatie va achita o amenda in valoare de 500 

lei.  

2.4. Jucătorii contestaţi și delegații se vor prezenta necondiţionat la prima şedinţă a Comisiei de 

disciplină. În cazul în care din motive bine întemeiate jucatorul sau jucătorii nu pot fi prezenți la prima 

ședință a Comisie, delegatul echipei printr-o adresă oficială trimisă pană în ziua de luni ora 16.00 
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(imediat după contestație) poate amana o singură dată judecarea cauzei, cauza urmand a fi judecată în 

urmatoarea ședință a Comisiei, jucătorii contestați se vor prezenta în fața Comisiei obligatoriu cu CI 

sau pașaportul. 

2.5. Responsabilitatea fotografierii jucătorilor contestaţi pentru substituire revine echipei care a 

formulat contestaţia (in fotografie obligatoriu trebuie sa apara arbitrul partidei ). Prezența jucătorilor 

contestați pentru drept de joc va fi obligatorie numai la solicitarea Comisiei. 

2.6. Arbitrul este obligat sa puna la dispozitia delegatilor legitimatiile jucatorilor contestati si 

legitimatia sau actul de studii al asistentului medical. 

 

NOTA 

Contestatiile introduse pentru substituire se realizeaza in orice moment al partidei (inainte de 

meci/la pauza/imediat dupa meci) si reprezinta identitatea jucatorului.  

Ex: Jucatorul contestat conform C.I. se numeste Popescu Ion, iar conform legitimatiei de joc 

se numeste Istrate Mihai. 

Contestatiile introduse pentru drept de joc se pot realiza astfel: 

 Inainte de inceperea partidei ca urmare a efectuarii confruntarilor, acolo unde jucatorul 

contestat se afla in perioada de suspendare fie este dublu legitimate si face parte din primul 

11. 

 La pauza partidei daca jucatorul ce se afla in perioada de suspendare sau este dublu 

legitimat a fost introdus pe parcursul primei reprize (primele 45 minute, dupa fluierul de 

inceput al arbitrului), dar nu a facut parte din primul 11, conform raport de joc. 

 La sfarsitul partidei, daca jucatorul ce se afla in perioada de suspendare sau este dublu 

legitimat a fost introdus in repriza a secunda/prelungiri, din postura de rezerva si a fost 

consemnat in raportul de joc. 

Exemplu introducere contestatie pentru substituire (identitate) 

Echipa FC/CS/AS/ACS ......... contesta jucatorul cu numarul..... al echipei FC/CS/AS/ACS, avand legitimatia 

cu seria ........... pentru substituire (identitate). 

In acest caz, delegatul/reprezentatul echipei care introduce contestatia i se recomanda sa efectueze o 

poza impreuna cu jucatorul contestat si arbitrul partidei. Totodata este foarte important sa se 

urmareasca ca jucatorul trece datele din C.I. ce ii apartine si semneaza. 

EXEMPLU INTRODUCERE CONTESTATIE PENTRU DREPT DE JOC 
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Inainte de inceperea partidei 

Echipa FC/CS/AS/ACS ......... contesta jucatorul cu numarul............. al echipei FC/CS/AS/ACS..... avand 

legitimatia cu seria .......... pentru drept de joc (a se mentiona daca e vorba de dubla legitimare sau aflat 

in perioada de suspendare). Mentionam ca am introdus contestatia inainte de inceperea partidei, ca 

urmare a efetuarii confruntarilor. 

La pauza partidei 

Echipa FC/CS/AS/ACS ......... contesta jucatorul cu numarul............. al echipei FC/CS/AS/ACS..... avand 

legitimatia cu seria .......... pentru drept de joc (a se mentiona daca e vorba de dubla legitimare sau aflat 

in perioada de suspendare). Mentionam ca am introdus contestatia la pauza partidei, intrucat jucatorul 

mai sus amintit a fost introdus dupa fluierul de start al partidei. 

La finalul partidei 

Echipa FC/CS/AS/ACS ......... contesta jucatorul cu numarul............. al echipei FC/CS/AS/ACS..... avand 

legitimatia cu seria .......... pentru drept de joc (a se mentiona daca e vorba de dubla legitimare sau aflat 

in perioada de suspendare). Mentionam ca am introdus contestatia la finalul partidei, intrucat jucatorul  

mai sus amintit a fost introdus in repriza a doua a partied din postura de rezerva. 

Asistenta medicala atat la Liga a 4-a cat si la Liga a 5-a se va asigura de catre un cadru medical, medic 

sau asistent medical, care este obligat sa prezinte legitimatia de serviciu sau diploma de studii, actul 

de identitate si autorizatia de libera practica vizata pe anul in curs. 

În situaţia când arbitrul consemnează lipsa cadrului medical în timpul regulamentar de 15 minute de 

la începerea oficială a jocului,echipa organizatoare va fi sanctionata cu pierderea jocului cu 3-0 si 

amenda 500 lei pentru deficiente de organizare, iar in ultimele 6 (sase) etape amenda va fi de 1.500 

lei daca se influenteaza clasamentul. Clubul organizator are obligaţia să asigure trusa medicala si o 

autosanitară sau autoturism inscriptionat corespunzator , aceasta trebuind să stea la terenul de joc pe 

toată durata partidei. 

Articolul 31 | Organisme de luare a deciziei în materie disciplinară 

1. Organismele de luare a deciziei ale AJF în materie disciplinară sunt: 

a. Comisia de Competitie si Disciplină a AJF, în prima instanţă; 

b. Comisia de Apel/recurs a AJF, în ceea ce priveşte recursurile declarate împotriva hotărârilor 

pronunţate de Comisia de Disciplină a AJF. 

2. Hotărârile pronunţate de Comisia de Apel/recurs a AJF pot fi atacate la Tribunalul Arbitral al 

Sportului în termen de 21 de zile de la comunicarea acestora. 

Articolul 32 | Probe. Mijloace de probă 



frf-ajf.ro/giurgiu | 17 

 

 

1. în vederea aflării adevărului, instanţele disciplinare sunt obligate să lămurească cauza sub toate 

aspectele, pe bază de probe. 

2. Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei 

abateri disciplinare, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor 

necesare pentru justa soluţionare a cauzei. 

3. Mijloacele de probă prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probă sunt: 

 raportul arbitrului, raportul arbitrilor asistenţi 

 raportul celui de-al patrulea oficial 

 raportul observatorului 

 raportul supervizorului 

 declaraţiile făptuitorului 

 declaraţiile părţii vătămate 

 declaraţiile martorilor 

 înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile 

 mijloacele materiale de probă, constatările tehnico-ştiinţifice, constatările medico-legale, 

expertizele, precum şi orice alt mijloc de probă care poate duce la aflarea adevărului. 

4. La cererea instanţelor disciplinare, orice jucător, oficial, oficial de joc sau oficial asimilatcare 

cunoaşte vreo probă sau deţine vreun mijloc de probă este obligat să le aducă la cunoştinţă sau să 

le înfăţişeze. 

 

Articolul 33 | Rapoartele oficialilor de meci 

1. Faptele descrise în rapoartele oficialilor de meci sunt prezumate a fi exacte. 

2. Dovada inexactităţii conţinutului rapoartelor oficialilor de meci este permisă, putând fi făcută doar 

prin înregistrări video sau fotografii. 

3. Daca există neconcordanţe între rapoartele oficialilor de meci si nu există mijloace pentru 

interpretarea diferitelor versiuni ale faptelor, raportul arbitrului are prioritate în ceea ce priveşte 

incidentele petrecute în incinta terenului de joc; în ceea ce priveşte incidentele petrecute în afara 

terenului de joc, are prioritate raportul observatorului. 

Articolul 34 | Citarea părţilor 

1. Citarea părţilor se face cu cel puţin 24 de ore înaintea datei la care va avea loc şedinţa Comisiei de 

Competitii si Disciplină. 

 

 

Articolul 35 | Alte prevederi 
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1. Neachitarea baremului de arbitraj şi observator va atrage penalitatea cu 2 puncte, amenda 500 lei 

achitata in termen de 5 zile calendaristice şi neprogramarea la jocuri până la achitarea lor . La a 2-a 

abatere penalitate 4 puncte şi amendă 800 lei achitata in 5 zile calendaristice. La a 3-a abatere 

excluderea din campionat si amenda 2.000 lei; 

2. În cazul neprezentării unei echipe în ultimele 6 etape cu influenţă asupra promovării sau retrogradării, 

va atrage excluderea echipei din campionat si amenda 2.000 lei fara drept de inscriere in campionatul 

urmator; 

3. Echipele care folosesc jucători în stare de suspendare vor pierde jocul cu 3-0 şi amendă 1.000 lei si 

jucatorului i se dubleaza sanctiunea; La a doua abatere de acest gen, echipa va fi  sancţionată cu 2.000 

lei si penalizare cu 2 puncte; La a 3-a abatere excluderea din campionat si amenda 3.000 lei; 

4. În cazul eliminării de jucători sau incidente, jucătorii eliminaţi şi delegatul sau delegaţii vor fi prezenţi 

la prima şedinţă a Comisiei de disciplină, conform ROAF, iar delegatii vor lua la cunostiinta sub 

semnatura decizia Comisiei; 

5. Orice amenda aplicata unui club/asociatii sportive va fi achitata in termen de 10 (zece) zile lucratoare 

de la instiintare. In caz contrar, clubul/asociatia sportive nu va fi programata la jocuri. 

6. În cazul in care in incinta terenului de joc (liga IV) se vor afla spectatori, iar acestia nu vor fi indepartati 

din incinta pana la inceperea partidei, responsabilitatea revenind  echipei organizatoare, jocul nu va 

putea incepe, urmand ca in cadrul Comisiei de Disciplina sa se ia masurile regulamentare care se impun. 

7. Dacă echipele clasate pe un loc de promovare într-o categorie superioară nu doresc promovarea , AJF 

Giurgiu își rezervă dreptul de a completa locurile rămase vacante cu alte echipe care doresc și care 

îndeplinesc condițiile pentru a putea disputa jocuri în categoria superioară (liga 4). 

8. Echipa gazda este cea care schimba echipamentul de joc in cazul in care ambele echipe au acelasi 

echipament . Dacă jocul nu se desfăşoară din această cauză amenda este de 500 lei si pierderea jocului 

cu scorul de 3-0. 

9. Echipele sunt obligate să aibă inscripționat echipamentul de joc cu numere diferite, nemaifiind posibilă 

schimbarea tricourilor între jucători (tricouri cu același număr), în acest caz arbitrul nepermitand 

înlocuirile de jucători. Totodată un jucător nu mai poate evolua în teren fără număr pe tricoul de joc. 

10. Pentru toate jocurile disputate în vederea desemnării campioanelor județene și Cupa Romaniei, se vor 

stabili de către Comitetul Executiv cuantumul taxelor de participare la aceste jocuri. 

11. În cazul agresării arbitrilor sau observatorilor de către jucători sau oficiali, nu se vor mai lua în discuție 

cererile de revizuire. 

12. Plata contestaţiilor in valoare de 200 lei se va face până în ziua de luni, ora 16.00 sau joi ora 16.00, în 

cazul etapelor intermediare. 

13. In alte situatii neprevazute in prezentul regulament AJF isi rezerva dreptul de a lua decizii. 

14. Cluburile nu pot invoca necunoasterea prevederilor Regulamentului AJF sau ROAF. 

15. Informatiile si datele prezentate pe site-ul AJF au caracter oficial.  

16. Pentru aprobarea schimbării denumirii este necesar avizul scris prealabil al AJF Giurgiu, în caz contrar, 

cererea urmând a fi respinsă. Avizul prealabil poate fi emis cel    târziu la data de 01 iulie a anului 

competițional, cu condiția prezentării de către solicitant a rezervării de denumire emisă de Ministerul 

Justiției, respectiv disponibilitatea denumirii emise  de  ONRC. După obţinerea avizului prealabil al AJF 

Giurgiu, clubul va face toate demersurile juridice necesare la instanţa competentă pentru modificarea 
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corespunzătoare a actului constitutiv şi a statutului până la data  limită de  înscriere  în  competiții. 

Ulterior îndeplinirii formalităților prevăzute mai sus, clubul va depune la AJF Giurgiu cererea de 

schimbare a denumirii însoțită de toate documentele legale care atestă acest fapt, până cel târziu cu 7 

zile înaintea începerii competiției la care participă clubul respectiv. În cazul în care clubul va depune 

documentele în afara termenului precizat anterior, cererea va fi totuși admisă, însă clubul în culpă va fi 

sancționat cu o penalitate de 1.000 de lei de către  Comisia de Competitii si Disciplina, la sesizarea 

conducerii AJF Giurgiu. 

17. Este interzisă utilizarea unei mărci care are în componența sa denumirea unei alte localități decât cea 

în care clubul își are sediul social. Respingerea solicitării unui club de a activa în competiții sub 

denumirea unei mărci, alta decât numele persoanei juridice - membru afiliat al AJF Giurgiu determină 

participarea în competiții a membrului afiliat respectiv sub denumirea cu care persoana juridică este 

înscrisă în registrele publice (Registrul Comerțului, în cazul societăților pe acțiuni, Registrul Asociațiilor, 

în cazul cluburilor organizate ca persoane juridice fără scop patrimonial), Comisia de Competitii si 

Disciplina urmând a dispune sancționarea clubului a cărui solicitare a fost respinsă cu o penalitate  în  

cuantum  de  1.000  de  lei. 

18. Cluburile care participa cu mai multe echipe in categorii competionale diferite, nu au voie sa utilizeze 

jucatorii care cu o zi in urma au fost folositi in esalonul superior si figureaza in raportul de joc al 

arbitrului sau fac parte din lista cu cei 15 jucatori care au drept de joc doar la prima echipa, in caz contrar 

fiind sanctionate cu pierderea meciului respectiv cu scorul de 3-0 si amenda in valoare de 1.000 lei. 

19. Echipele de juniori U-19, U-15, U-13, U-11, câştigătoare ale campionatelor judeţene respective sunt 

obligate să participe la etapele superioare organizate de FRF în colaborare cu AJF Giurgiu, în caz contrar 

cluburile respectiv vor fi sancţionate cu o penalitate sportiva in cuantum de 1.000 lei. 

20. Echipele nu au dreptul sa refuze premierea, in caz contrar, echipa fiind penalizata cu amenda in valoare 

de 1.000 lei, sesizarea fiind facuta de catre Secretarul AJF Giurgiu. 

21. Cluburile sunt obligate să participe la competiţiile organizate de AJF Giurgiu la care s-au înscris, sau la 

care sunt obligate să participe conform prezentului regulament şi, după caz, să participe la competiţiile 

organizate de FRF la care s-au calificat. In caz de neparticipare, echipa va fi retrogradata in ultimul 

esalon si i se va aplica o amenda in valoare de 3.000 lei. 

22. În situaţia când arbitrul consemnează lipsa cadrului medical în timpul regulamentar de 15 minute de la 

începerea oficială a jocului, echipa organizatoare va fi sanctionata cu pierderea jocului cu 3-0 si amenda 

500 lei pentru deficiente de organizare, iar in ultimele 6 (sase) etape amenda va fi de 1.500 lei daca se 

influenteaza clasamentul. 

23. Spetele care nu se regasesc in prezentul regulament disciplinar se vor judeca dupa regulamentul 

disciplinar emis de catre FRF. 

 


