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REGULAMENTUL COMPETIȚIEI 
CUPA SATELOR LA FOTBAL 

ediția  2019 
 
INTRODUCERE 
Cupa Satelor este o competiție județeană organizată de Asociația Județeană de 
Fotbal Hunedoara, dedicată practicanților jocului de fotbalului din mediul rural. 
Echipele participante reprezintă satele și comunele din județul Hunedoara. 
 
Obiectivele strategice ale acestui proiect sunt: 
Configurarea fotbalului ca vector social în comunitățile rurale și întărirea legăturii fotbal 
– comunitate; 
Promovarea fotbalului în mediul rural și creșterea atractivității acestuia în satele și 
comunele din județul Hunedoara; 
Creșterea numărului de practicanți ai fotbalului prin implicarea tinerilor din mediul rural 
într-o competiție; 
 
COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara organizează prin Departamentul 
Competiții faza zonală, semifinală și finală. Departamentul competiții validează dreptul 
de participare din punct de vedere al documentelor în cadrul ședinței tehnice 
organizată în data de 25 iulie 2019 ora 15:00 la sediul AJF Hunedoara. 

Comisia Județeană a Arbitrilor răspunde de delegarea arbitrilor la fazele 
zonale, semifinale și finale. 

Fiecare echipă suportă cheltuielile de transport  în toate etapele de desfășurare 
a competiției, iar echipa organizatoare(faza zonală și semifinală) – asigură gratuit 
asistența medicală, iar arbitrajul va fi suportat de Asociația Județeană de Fotbal 
Hunedoara. 
  
 
PARTICIPANȚI 
Termenul limită de înscriere în competiție este 19 iulie 2019. Formularul de 

înscriere și documentele necesare înscrierii în competiție se pot depune la sediul AJF 
Hunedoara sau pe e-mail: ajf.hunedoara@yahoo.com ; 
Participă echipele de seniori ale satelor și comunelor din județul Hunedoara. 
O comună poate participa cu mai multe echipe. 
Primăriile care doresc să participe în Cupa Satelor la Fotbal sunt obligate să solicite 
în scris Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, înscrierea în competiție, până la 
data de 19 iulie 2019.  
AJF Hunedoara  verifică îndeplinirea condițiilor de participare și tabelele cu echipele 
participante. 
Echipele participante sunt obligate să respecte în totalitate următoarele prevederi: 
• Jucătorii sa aibă domiciliul în comuna care se înscrie în competiție(nu se 
acceptă viză de flotant după data de 1 iulie 2019). 
• Înscrierea se face pe baza formularului de înscriere (Anexa 1), vizat de 
primărie. 
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• La formularul de înscriere vor fi atașate copii după cărțile de identitate ale 
jucătorilor înscriși. 
• Toti jucătorii au obligația prezentării vizei de apt medical pentru efort. 
• Jucătorii vor trebui să se prezinte în ziua meciului cu Cartea de Identitate și 
avizul medical, cu mențiunea apt efort fizic. 
  
Echipele organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la competițiile 
organizate de către AJF Hunedoara. AJF nu poate fi făcut răspunzător de nici o 
accidentare suportată de un jucător, oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de 
către o persoană fizică sau de echipa participantă. 
Modul de organizare a competiției va fi stabilit la ședința tehnică din data de 25 
iulie 2019, în funcție de numărul de echipe înscrise în competiție. 

. 
 
SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 
 
Etapa I  – etapă zonală  28 iulie 2019 
Etapa a II-a  – etapă semifinală   4 august 2019 
Etapa a III-a – etapă finală   11 august 2019 
 
 
CRITERIILE DE DEPARTAJARE 

 
În situația în care două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, 
clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine, a următoarelor criterii: 
- numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între echipele 
aflate la egalitate de puncte 
- golaverajul mai bun în jocurile directe 
- numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe 
- golaverajul general mai bun (diferența dintre golurile marcate și cele primite în 
toate jocurile din grupă) 
- numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă; 
 
Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul 
clasamentul fair play. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaș galben primit, 3 
puncte pentru un cartonaș roșu primit prin cumul de avertismente și 4 puncte pentru 
un cartonaș roșu primit direct. Echipa cu cele mai puține puncte va fi desemnată 
câștigătoare. Cartonașele care se vor lua în calcul vor fi cele din etapa respectivă 
(regională / națională). 
 
DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR ȘI DURATA JOCULUI 
 
Au drept de joc în ”Cupa Satelor la Fotbal” ediția 2019  jucătorii seniori cu domiciliul 
în comuna care se înscrie în competiție(nu se acceptă viză de flotant după data de 1 
iulie 2019), 4 jucători născuți  în anul 2003 și mai tineri și maximum 5 jucători legitimați 
cu viză anuală 2019.  
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Identificarea jucătorilor se face pe Cărții de Identitate, copii atașate tabelului de 
înscriere vizat de primărie și adeverința medicală ,,în original” – cu mențiunea ,,apt 
effort fizic” 
Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din 11 jucători, dintre care unul 
este portar. Pe raportul de arbitraj se pot înscrie maxim 18 jucători. 
 
Durata unui joc este de 60 de minute, împărțit în două reprize egale a câte 30 minute, 
cu o pauză care nu va depăși 10 minute. Numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat. 
Un jucător care a fost înlocuit nu poate reintra în teren înlocuind alt jucător. Înlocuirile 
se pot efectua numai când mingea este în afara jocului. 
Un jucător care a primit două avertismente pe parcursul aceluiași joc va fi eliminat din 
teren pierzându-și dreptul de a juca doar în acea partidă. 
 
DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI A PORȚILOR DE FOTBAL, MINGEA  
 
Dimensiunile terenului de joc și a porților vor fi aferente competiților de Liga a IV-a și 
Liga a V-a. 
Pe parcursul competiției se vor folosi mingi numărul 5, asigurate de echipa 
organizatoare. 
 
 
REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A JOCULUI 
 
Echipamentul de joc este obligatoriu sau în lipsa lui se permite cu veste de departajare 
numerotate. 
Aparătorile sunt obligatorii. 
 
Înlocuiri de jucători - Pe raportul de arbitraj se pot trece 18 jucători, 11 titulari si 
maximum 7 (șapte) jucători de rezervă. Numărul schimbărilor într-un joc este nelimitat. 
Un jucător care a fost înlocuit nu poate reintra în teren înlocuind alt jucător. 
  
Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul avându-se în vedere 
următoarele condiții: 
a) arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii; 
b) schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt; 
c) jucătorul de rezervă care a înlocuit portarul trebuie să poarte un tricou care     
să-l deosebească de toți ceilalți jucători; 
 
Regulamentul de desfășurare a jocului este în conformitate cu Legile Jocului. 
 
 
ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL 
La jocurile din competiție asistența medicală va fi asigurată conform regulamentelor 
în vigoare ale AJF-ului. 
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La toate jocurile din etapa zonală și semifinală, asistența medicală la teren va fi 
asigurată de către organizatori pe tot parcursul etapei. 
  
La jocurile din faza finală, asistența medicală va fi asigurată de către AJF. 
 
DISPOZIȚII FINALE 
 
Prezentul regulament se completează în mod corespunzator cu dispozițiile 
Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice, Legile Jocului pentru fotbal în 
11 și a altor norme specifice activității competiționale, după caz. Dacă există omisiuni 
în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în concordanță 
cu prevederile regulamentelor FRF/AJF în vigoare. 
 
 

 Asociația Județeană de Fotbal  
Hunedoara 
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