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GENERALITATI 

Prezentul document reprezinta regulamentul de organizare si desfasurare a Campionatului Judetean de Fotbal, 

la care se supun toate cluburile de fotbal afiliate la AJF Giurgiu. 

Orice alta prevedere care nu se regaseste in prezentul regulament, va fi asimilata cu prevederile Regulamentului 

de Organizare a Activitatii Fotbalistice, precum si cu prevederile Protocolului Medical pentru Desfasurarea 

Competitiilor, documente publicate pe pagina www.frf.ro .   

Sanctiunile care nu se regasesc in prezentul document se completeaza cu Regulamentul Disciplinar al AJF 

Giurgiu si FRF. 

I. ORGANIZARE 

Campionatul este structurat pe criteriu georgrafic, după cum urmează: 

 Liga a-IV-a, 2 serii, a 14 echipe,repartizate pe criteriu geographic 

 Liga a-V-a , 2 serii, repartizate pe criteriu geografic.  

Campionatul judeţean de fotbal este organizat de AJF Giurgiu cu sprijinul comisiilor ajutătoare. 

Componenta seriilor  ligii a –IV-a si a –V-a, vor fi stabilite de către comisiile competente si aprobate in Comitetul 

Executiv. 

 

II.SISTEMUL DE PUNCTAJ 

Joc câştigat 3 puncte 

Joc pierdut 0 puncte 

Joc egal 1 punct 

 

III. DATELE DE DESFASURARE 

LIGA a IV-a 04 septembrie 2021 

LIGA a V-a 05 septembrie 2021 
 

NOTA 

Datele de desfasurare vor fi stabilite în funcţie de condiţiile climaterice. 

 

IV. ORA DE DESFĂŞURARE 

 Liga a- IV-a - sambăta orele 11,00 respectiv 18,oo cu modificarile survenite in functie de ora de iarna 

sau vara. 

 Liga a-V-a - duminica orele 11,oo  

http://www.frf.ro/
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 Etapele din Cupa României vor fi comunicate in timp util. 

Datele şi orele de desfăşurare ale etapelor vor fi publicate pe site-ul AJF Giurgiu, la adresa: https://www.frf-

ajf.ro/giurgiu . 

V. OBLIGAŢII DE PARTICIPARE 

1. Asociaţiile sportive care au echipe participante în Liga a-IV-a nu pot organiza jocuri pe teren propriu 

decât dacă sunt omologate de AJF (condiţii de omologare: împrejmuită suprafaţa de joc, vestiare pentru 

jucatori si arbitri, bănci de rezervă, dimensiuni ale terenului si portilor prezentate la art. 40 din ROAF 

publicat pe site-ul www.frf.ro . 

2. La liga a-V-a, terenul să fie omologat de AJF. AJF nu-şi asumă responsabilitatea pentru starea şi 

întreţinerea terenurilor omologate (atât liga 4 cât si liga 5). 

3. Toate echipele participante in competitiile organizate de AJF Giurgiu vor trimite cu cel mult 48 

ore inainte de disputarea meciului, vor trimite la adresa ajfgiurgiu@yahoo.com sau pe 

WhatsApp la nr. de telefon 0785.294.380, un tabelul nominal cu persoanele testate RT-

PCR/Antigen Rapid/Vaccinate COVID 19, conform modelului prezentat pe site-ul  

https://www.frf-ajf.ro/giurgiu , sectiunea DOCUMENTE UTILE. Acest tabel este completat cu 

componenţii clubului care au fost testaţi RT- PCR sau prin test antigen rapid pentru COV1D-

19. Acesta trebuie să conţină numele, prenumele, funcţia, data recoltării testului, tipul de test 

efectuat si rezultatul. Acest model de informare se va menţine pe toată durata competiţiei. In situatii 

exceptionale, tabelul cu persoanele care au fost testate poate fi transmis cu cel mult 3 ore inainte de 

inceperea jocului. 

4. Testele pentru depistarea infecţiei cu virusul Sars-CoV-2 prevăzute în acest protocol sunt considerate 

valabile numai dacă sunt semnate si stampilate in tabelul centralizator de catre un cadru medical 

autorizat. 

5. Persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19, vor prezenta o singura data, la inceputul competitiei 

o copie dupa buletinul de vaccinare. 

6. Valabilitatea unui test este de: 

- 7 zile pentru testul rapid (ex: de sambata pana vineri la ora 23:59) 

- 14 zile pentru PCR 

- 180 zile in cazul in care a fost depistat pozitiv cu COVID si face dovada vindecarii 

7. Orice club care nu îndeplineste cerinţa testării va fi considerat ca neprezentat la meci. 

8. Persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare sunt exceptate de la obligaţia testării. De 

asemenea, minorii (spectatori sau sportivi) sunt si ei exceptaţi de la testare. 

https://www.frf-ajf.ro/giurgiu
https://www.frf-ajf.ro/giurgiu
http://www.frf.ro/
mailto:ajfgiurgiu@yahoo.com
https://www.frf-ajf.ro/giurgiu
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9. Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menţionate dezvoltă simptome COV1D-19, aceasta se 

izolează si se testează RT-PCR/test antigen rapid. 

10. Persoanele pozitive SARS-CoV-2 nu mai trebuie retestate timp de 180 zile de la vindecare, cu excepţia 

celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuşi se petrece, un rezultat 

pozitiv în perioada de 180 de zile de la vindecare nu poate fi considerat o nouă infecţie, cu excepţia 

persoanelor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. În cazul persoanelor pozitive, pentru a-si 

putea relua activitatea, se vor trimite la adresa ajfgiurgiu@yahoo.com sau pe WhatsApp la nr. de 

telefon 0785.294.380 adeverinţe cu menţiunea "vindecat începând cu data de...', sau teste 

negative după 14 zile de la primul test pozitiv. 

11. Persoanele implicate în organizarea meciului la stadion (inclusiv presa) vor trece prin filtru 

epidemiologic (chestionar, termometrizare), conform modelului pus la dispozitie de catre AJF Giurgiu, 

pe pagina https://www.frf-ajf.ro/giurgiu , sectiunea DOCUMENTE UTILE, înainte de a pătrunde pe 

stadion. Sunt exceptate delegaţiile celor două echipe (jucători, staff tehnic), dat fiind că aceştia se află 

în programul de pregătire în regim de carantină şi se supun calendarului de testare descrise anterior. 

12. Acest filtru va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion pentru acordarea asistenţei medicale 

de urgenţă. Persoanele care nu întrunesc criteriile triajului epidemiologic (temperatura mai mica de 

37,3 grade Celsius) nu au acces pe stadion. Triajul se aplică zonei interioare a stadionului. 

13. Personalul de securitate / auxiliar / de întreţinere / de curăţenie va purta obligatoriu masca de 

protecţie pe întreaga durată a prezenţei acestora în interiorul arenei sportive si va folosi periodic 

dezinfectant pentru mâini. Organizatorul are obligaţia de a asigura prezenţa tuturor categoriilor de 

personal în număr suficient de mare pentru a putea asigura respectarea deplină a reglementărilor în 

vigoare. 

14. Organizatorul se va asigura că fiecare toaletă este dotată cu: un număr suficient de dispensere de 

săpun lichid şi gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosinţă, hârtie igienică. 

15. Organizatorul va curăţa şi dezinfecta toaletele înainte de accesul suporterilor în stadion şi după fluierul 

de start al reprizei a 2-a, folosind un număr suficient de personal calificat. În perioada dintre cele două 

momente exprimate anterior, se golesc coşurile de gunoi şi personalul dedicat se va asigura de 

completarea materialelor necesare (săpun lichid şi gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică 

folosinţă, hârtie igienică). 

16. Persoanele eligibile pentru a asista la un meci de fotbal 

 Persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de 

la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

 Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore; 

mailto:ajfgiurgiu@yahoo.com
https://www.frf-ajf.ro/giurgiu
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 Persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi de la confirmarea 

infectării cu SARS-CoV-2.Minorii sunt exceptaţi de la prezentarea dovezilor medicale necesare 

participării în calitate de spectatori la evenimentul sportiv. 

17. Organizatorul poate decide organizarea si desfăşurarea competiţiilor sportive cu participarea 

spectatorilor până la capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii fac dovada vaccinării 

împotriva SARS-CoV2 cu schemă completă de vaccinare, de la finalizarea căreia au trecut 10 zile. 

18. Controlul de securitate de la porţi se va face doar vizual, spectatorii fiind rugaţi să colaboreze si să 

prezinte de bună voie obiectele pe care le deţin în buzunare si / sau genţi. Dacă este necesar, 

verificarea corporală va fi efectuată de stewarzi folosind măşti de protecţie, mănuşi de unică folosinţă 

si se vor schimba / dezinfecta la fiecare control sau se va recurge la auto-verificare. 

19. Accesul în arenă este permis doar cu genţi mai mici sau egale cu o foaie de hârtie A4. 

20. Nu se permite accesul cu mâncare sau băutură. 

21. Organizatorul evenimentului sportiv are obligaţia de a marca în mod corespunzător spaţiile unde 

spectatorii se pot aşeza, astfel încât să se poată respecta o distanţă minimă între oricare două 

persoane. 

22. Purtarea măştii de protecţie de către spectatori este obligatorie pe toată durata participării la 

evenimentul sportiv. În tribune, trebuie menţinută, pe cât posibil, distanţarea socială. Spectatorii vor 

avea obligaţia de a nu părăsi locul alocat, în caz contrar fiind invitaţi să părăsească incinta. 

23. Înainte ca delegaţiile echipelor să ajungă la stadion, va fi făcută dezinfectarea încăperilor si 

spaţiilor comune. De asemenea, se va asigura, de către organizator, ventilarea zonelor 

închise, fără recircularea aerului. Vestiarele celor două echipe si al arbitrilor vor fi sigilate 

după igienizare până la sosirea acestora. Personalul responsabil cu curăţenia si 

dezinfectarea încăperilor si spaţiilor comune, precum si cel implicat în mentenanţa 

stadionului si a terenului de joc vor efectua triajul epidemiologic la venirea echipajului 

medical. Totodată, se va limita la maximum timpul petrecut în spaţiile închise de la stadion. 

24. Vor fi disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate cu soluţie dezinfectantă pentru mâini 

în vestiare si pe tunelul de acces către terenul de joc. 

25. În zona vestiarelor, va fi desemnată o persoană care se va ocupa de dezinfectarea spaţiilor 

comune atinse cu mâinile. Aceasta va purta în permanenţă mască de protecţie si mănuşi si 

va păstra distanţa recomandată faţă de jucătorii echipelor, staff si brigada de arbitri. 

26. Echipele vor ajunge la stadion la ore diferite, astfel: echipa gazdă cu 75 de minute înaintea 

începerii jocului, iar echipa oaspete cu 90 de minute înaintea orei de start a jocului. 

27. Se recomandă ca acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spaţii libere adiacente ca 

vestiare suplimentare, acestea sa fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu 
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este posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafaţa de joc sau la propriile bănci de 

rezerve unde vor sta până la ieşirea jucătorilor titulari la "încălzire" (după aceasta vor putea 

merge la vestiar pentru a se echipa). 

28. Jucătorii celor două echipe nu vor ieşi în acelaşi timp la „încălzire" şi se recomandă ieşirea 

acestora la o diferenţă de câteva minute, la fel ca şi întoarcerea la vestiar de pe teren la 

sfârşitul încălzirii. Este interzisă staţionarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor 

(gimnastică/streching) în spaţiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor. 

29. Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru încălzirea jucătorilor va fi făcută 

astfel încât să susţină distanţa de minimum 2 metri dintre jucători. De asemenea, mingile 

folosite atât la încălzire, cât şi la joc, vor fi dezinfectate. 

30. Intrarea pe teren a echipelor nu se va face simultan, ci cu distanţare temporală, se va face 

fără copii însoţitori (copii escortă) şi fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul 

terenului. Se va evita ceremonia salutului prin strângere de mână la începutul jocului. 

31. Distanţa dintre persoanele de pe banca tehnică trebuie constant menţinută. Aceasta va 

putea fi făcută prin adăugarea lângă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multor scaune 

aşezate la respectiva distanţă. În situaţia stadioanelor cu tribune acoperite şi acolo unde 

infrastuctura o permite (în sensul de a exista o poartă de acces spre gazon între băncile de 

rezerve), clubul organizator poate să stabilească, cu acordul delegatului de joc, în spatele 

fiecărei bănci de rezerve (în tribună) un spaţiu tehnic, strict delimitat, de minim 25 metri 

pătraţi, cu locuri/scaune, ce va fi folosit atât de jucătorii/antrenorii/membrii staff de pe 

banca de rezerve. Distanţa necesară a fi păstrată faţă de oricare persoană din zona 2 a 

stadionului trebuie să fie de minimum 5 metri. 

32. Atât staff-ul tehnic, medical, cât şi jucătorii de rezervă, vor purta măşti pe toata durata 

jocului (prin excepţie, antrenorul delegat să ofere indicaţii tehnice poate să nu poarte 

mască). 

33. Ieşirea de pe teren prin tunelul de acces al jucătorilor şi staff-urilor celor două echipe nu se 

va face simultan, ci cu distanţare temporală. 

34. La sfârşitul jocului, folosirea duşurilor se va face numai respectând o distanţă de 2 metri 

între persoane. 

35. Jucătorii care au fost amendaţi în urma primirii de cartonaş galben sau roşu nu au drept de joc decât 

dacă au achitat amenda.  

36. Cuantumul amenzilor este următorul: 

- cartonaş galben 20 lei; 

- cartonaş galben + cartonaş galben = cartonaş roşu în acelaşi joc o etapa de suspendare si 

amenda 40 lei; 
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- cartonaş roşu - în funcţie de gravitatea faptei si amenda in cuantum cuprins între 50-1000 lei 

si ridicarea dreptului de joc conform RD. 

37. Dimensiunile terenului vor fi urmatoarele lungime minim 90 m, maxim 120 m, latime minim 50 m maxim 
70 m. Grosimea barelor sa fie de 12 cm.( Aceste dimensiuni sunt obligatorii pentru liga a IV-a.). 
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VI. ASISTENŢA MEDICALĂ 

1. Asistenţa medicală atât la Liga a-IVa cât şi la liga a V-a se va asigura de către un cadru medical, medic 

sau asistent medical, care este obligat să prezinte legitimaţia de serviciu sau diplomă de studii, actul 

de identitate si autorizatie de liberă practică vizată pe anul în curs. 

2. 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 300 lei pentru deficiente de organizare, iar in ultimele 6 (sase) etape amenda va fi de 1.000 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 si sa aiba acces liber si neobstructionat pentru eventuala deplasare la o unitate 

medicala. 

VII. CONTESTAŢII 

1. Sunt valabile contestaţiile pentru substituire solicitate şi formulate pe maximum 2 (doi) jucători . 

2. In situatia dovedirii substituirii de jucatori si/sau drept de joc 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. 

3. 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. 

4. La a treia abatere excluderea din campionat si amenda 3.000 lei. 

5. Aceleasi conditii si amenzi sunt si pentru contestatia facuta pentru dubla legitimare. 

6. 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 deconta echipei contestate 100 lei 

pentru fiecare jucator contestat si delegat plus transportul de la localitatea de resedinta a echipei la 

Giurgiu si retur (plata se va face in termen de 5 zile lucratoare). 

7. Jucătorii contestaţi si delegatii 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 sedintă a 

Comisie, delegatul echipei printr-o adresă oficială trimisă pană în ziua de luni ora 16.00 (imediat după 

contestație) poate amana o singură dată judecarea cauzei, cauza urmand a fi judecată în urmatoarea 

sedintă a Comisiei, jucătorii contestați se vor prezenta în fata Comisiei obligatoriu cu Cartea de 

Identitate sau pasaportul. 
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8. Responsabilitatea fotografierii jucătorilor contestaţi pentru substituire revine echipei care a formulat 

contestaţia (in fotografie obligatoriu trebuie sa apara arbitrul partidei). Prezentna jucătorilor contestati 

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

9. 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 

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 
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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.  

 

VIII. RIDICAREA DREPTULUI DE ORGANIZARE 

În cazul în care o asociaţie sportivă este sancţionată cu ridicarea dreptului de organizare pe teren 

propriu, jocul pe care îl va avea de disputat acasă se va disputa la cel puţin 10 km distanţă de 

localitatea de reşedinţă (dar nu pe teritoriul aceleiasi comune) pe un teren omologat de Liga a- IV-a 

sau pentru liga a –V- a, in cazul echipelor de liga inferioara sau dacă acestea întrunesc condiții 

pentru a putea desfășura jocuri de liga 4. 

Se ridica dreptul de organizare a jocurilor pe teren propriu echipei care a fost organizatoare a jocului 

respectiv indiferent daca echipa aflata în culpă este cea de seniori sau juniori. 

 

IX. NEPREZENTARE sau NEPROGRAMARE 

1. Pentru prima neprezentare sau neprogramare la joc , echipa respectivă va pierde jocul cu 3-0 şi  

amenda 300 lei. 

2. Pentru a 2-a neprezentare sau neprogramare la joc, echipa respectivă va pierde jocul cu 3-0, va fi 

penalizată cu 3 puncte şi amendă 600 lei. 

3. La a 3-a neprezentare sau neprogramare echipa va fi sancţionată cu excluderea din campionat si  

amenda 3.000 lei. 

4. La prima neprezentare a echipei de juniori, echipa de seniori va fi penalizata cu 2 puncte şi o  amendă 

de 300 lei, la a 2-a neprezentare 4 puncte şi amendă 500 lei, iar la a 3-a cu 6 puncte şi o amendă de 

700 lei. 

 

X.  MĂSURI DE ORDINE 
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1. Înaintea începerii jocurilor, ambii delegaţi vor prezenta brigăzii de arbitri carnetele de instructor cu viza 

la zi. 

2. Constatarea de teren neregulamentar sau impracticabil se face  numai de către arbitru conform 

R.O.A.F. 

3. Asociaţiile organizatoare răspund de buna desfăşurare a jocurilor. In cazul in care suprafata de joc nu  

este imprejmuita (pentru jocurile de liga IV) sau lipseste o parte din gard, arbitrul partidei impreuna cu 

observatorul partdei vor acorda termenul regulamentar pentru teren neregulamentar, iar daca aceasta 

problema nu a fost remediata, jocul nu va incepe. 

4. În vederea desfăşurării jocurilor conform regulamentului şi spiritul fair-play-ului, echipa gazdă are 

următoarele obligaţii: 

- să asigure protecţia arbitrilor, observatorului şi echipei oaspete de la intrare şi până la ieşirea din 

localitate; 

- să asigure necondiţionat dispoziţiile arbitrilor şi observatorului; 

- să interzică consumul de băuturi alcoolice în incinta şi în afara terenului de joc; 

- să ia toate măsurile necesare încât să respecte ora de începere a jocurilor prin amenajarea 

terenului de joc în condiţii regulamentare(marcaj, plase la porţi, steaguri la colţ, fanioane). 

În caz contrar, asociaţia sportivă respectivă va fi amendată cu suma de 300 lei. 

5. Dacă jocul nu începe la ora oficială echipa (echipele) în culpă vor fi sancționate de către Comisia 

competentă cu avertisment, iar dacă această problemă se repetă, clubul în culpă va fi amendat cu suma 

de 300 lei ( arbitrul trebuie să consemneze în raportul său motivul pentru care jocul nu a început la ora 

oficială).   

6. Echipele organizatoare vor asigura ordinea la teren cu agentul de politie,  acesta fiind obligat sa 

semneze in raportul de joc , iar in caz exceptional cu cel puţin 3 oameni de ordine cu veste de culoare 

distinctiva si inscriptionate, care se vor prezenta la arbitri cu actul de identitate şi vor semna în Raportul 

de arbitraj înainte de joc. In cazul in care oamenii de ordine nu se prezinta inainte de joc in fata brigazii 

de arbitrii cu actul de identitate (copie color), jocul nu va incepe. Daca arbitrul sau observatorul 

partidei constata ca unul dintre oamenii de ordine este in stare de ebrietate, acestia vor solicita 

delegatului, inlocuirea acestuia cu alt om de ordine, iar in cazul in care delegatul echipei refuza, jocul 

nu va incepe. 

7. În cazul in care oamenii de ordine vor fi implicati in incidente, sanctiunile se vor dubla. 

 

XI. SISTEMUL DE PROMOVARE SI RETROGADARE 

1. Din campionatul Ligii a-IV-a participa la barajul de promovare in Liga a-III-a echipa clasată pe locul I în 

baza rezultatelor obţinute la jocurile de la baraj. 
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2. Din liga a-IV-a retrogradeaza in liga V, ultimele 2 clasate din cele 2 serii. 

3. La jocurile de baraj participa primele 2 clasate din cele 2 serii. 

4. Jocurile de baraj se vor desfasura dupa cum urmeaza: 

- locul I seria sud cu locul II seria nord – un singur joc pe teren neutru; 

- locul I nord cu locul II seria sud – un singur joc pe teren neutru. 

5. Invingatoarele vor disputa titlul de campioana . Jocurile se vor desfasura intr-un singur tur pe teren 

neutru stabilit de AJF. Regulamentul barajului va fi comunicat echipelor in timp util. 

6. Dacă una dintre echipele clasate pe primele 2 locuri ( locul I și locul II) nu dorește să participe la 

jocurile de baraj pentru desemnarea campioanei, va juca automat locul III, iar în cazul în care nici 

aceasta nu va participa, echipa rămasă va juca direct finala ( echipa care refuză să participe la jocurile 

de baraj pentru desemnarea campioanei judetene, în următorul an competițional nu va mai avea drept 

de participare la aceste jocuri pentru desemnarea campioanei, făcând excepție locul III care participă 

ca invitat). 

7. In liga a IV-a promoveaza primele doua clasate din cele 2 serii de liga V-a, cu conditia sa indeplineasca 

criteriile de omologare pentru liga a-IV-a. 

8. Cluburile participante Liga a V-a, pot formula cerere de înscriere a unei echipe direct în Liga 

a IV-a, în următoarele condiții:  

a) Cererea de înscriere va fi admisă doar în limita locurilor disponibile; 

b) Echipa care solicita inscrierea nu trebuie sa fie echipa nou infiintata, fiind obligatorie 

participarea in liga inferioara cel putin un sezon competitional. 

c) Dacă numărul locurilor disponibile este inferior numărului de cereri, criteriile de  

departajare vor fi, în ordine, următoarele: clasamentul la finalul sezonului  

precedent  

d) Are drept de promovare și retrogradare, în condițiile prezentului regulament 

9. La jocurile de baraj pentru desemnarea campioanei ( pentru fiecare competitie in parte: liga 4, liga5, 

juniori A1 si C), fiecare echipa va prezenta asistenta medicala proprie. In cazul in care nu vor prezenta 

asistenta medicala, echipa in culpa va pierde jocul. 

XII. INLOCUIRI DE JUCATORI 

1. În liga a-IV-a şi liga V-a pot fi înlocuiţi 5 ( cinci ) jucători indiferent de postul pe care joacă. 

  

XIII. DESFIINŢAREA, RETRAGEREA, ELIMINAREA ECHIPELOR 

1. În cazul în care în cursul desfăşurării campionatului o echipă se retrage, este retrogradată sau 

eliminată se vor lua următoarele măsuri: 
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- dacă această situaţie are loc înainte de sfârşitul turului, rezultatele jocurilor se anulează; 

- dacă această situaţie are loc după terminarea turului, rezultatele jocurilor rămase a se disputa se 

omologhează cu 3-0 în favoarea echipei adverse. 

XIV. ALTE MĂSURI 

1. Neachitarea baremului de arbitraj şi observator va atrage penalitatea cu 2 puncte, amenda 300 lei 

achitata in termen de 5 zile calendaristice şi neprogramarea la jocuri până la achitarea lor . 

2. La a 2-a abatere penalitate 4 puncte şi amendă 300 lei achitata in 5 zile calendaristice ; 

3. La a 3-a abatere excluderea din campionat si amenda 1000 lei; 

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

va atrage excluderea echipei din campionat si amenda 1.500 lei fara drept de inscriere in campionatul 

urmator; 

5. 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; 

6. La a doua abatere de acest gen , echipa va fi  sancţionată cu 2.000 lei si penalizare cu 2 puncte; 

7. La a 3-a abatere excluderea din campionat si amenda 3.000 lei; 

8. 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; 

9. Orice amendă aplicată unei asociaţii sportive va fi achitată în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la 

înştiinţare. În caz contrar asociaţia sportivă respectivă nu va fi programată la jocuri. 

10. 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. 

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

Giurgiu isi rezervă dreptul de a completa locurile rămase vacante cu alte echipe care doresc si care 

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

12. 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 300 lei. 

13. 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. 
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14. 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. 

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

cererile de revizuire.  

16. Înaintea începerii jocurilor de liga 4 și liga 5, delegații ( căpitanii de echipă ai) ambelor echipe sunt 

obligați să facă confruntare împreună cu arbitrul. 

17. Toti jucatorii vor purta aparatori de tibie indiferent de categoria în care joacă. 

18. Dacă în competiţie nu este prevăzută obligativitatea folosirii unui anumit număr de juniori, aceştia nu 

sunt obligaţi să prezinte C.I. la jocurile de seniori. 

19. Plata contestaţiilor se va face până în ziua de luni, ora 16.00 sau joi ora 16.00, în cazul etapelor 

intermediare. 

20. Cluburile raspund în mod solidar de penalitatile aplicate jucatorilor, oficialilor, sponsorilor si altor 

persoane din anturajul echipei. 

21. Pentru meciurile de Cupa Romaniei, echipele organizatoare (gazda) vor achita in intregime cheltuielile 

legate de organizarea meciului. 

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

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

24. Informatiile si datele prezentate pe site-ul AJF au caracter oficial. Începând cu anul competitional 

2018-2019 toate comunicatele către cluburi se vor face pe pagina oficială de internet frf-ajf/giurgiu. 

  

  

  

COMITETUL EXECUTIV AL AJF GIURGIU 

 


