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Regulamentul competiției OLD – BOYS 

ediția a II-a 

2018-2019 

INTRODUCERE 

 Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara organizează în ediția a II-a, a 

campionatului de Old-Boys, dând astfel posibilitatea celor trecuți de prima tinerețe să 

regăsească plăcerea de odinioară de a juca fotbal, mentinând mintea si trupul 

sănătoase, oferind posibilitatea reluării vechilor rivalitati in spirit de fair-play. 

  

COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

 Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara organizează prin Departamentul 

Competiții campionatul de Old Boys și validează dreptul de participare din punct de 

vedere a documentelor.  

Comisia Județeană de Arbitri Hunedoara răspunde de delegarea arbitrilor. 

Echipa gazdă suportă cheltuielile privind asistența medicală și arbitraj. 

 

PREMIERE 

Asociația Judeteană de Fotbal Hunedoara va acorda cupe, diplome și medalii 

echipelor calificate la turneul final. De asemenea va fi premiat cel mai vârstnic 

jucător. 

PARTICIPANȚI 

Campionatul de Old-Boys se organizează cu 6 echipe într-o singură serie. 

La turneul final participă echipele clasate pe primele patru locuri . 

Echipele clasate pe locul 5-6 vor disputa Trofeul Fair Play cu ocazia disputării 

turneului final. 

La turneul final se vor disputa 4 jocuri:  

Semifinala 1: Echipa clasată pe locul 1 – Echipa clasată pe locul 4 

Semifinala 2: Echipa clasată pe locul 2 – Echipa clasată pe locul 3 

Trofeul fair play: Echipa clasată pe locul 5 – Echipa clasată pe locul 6 

Finala : Câștigătoarea Semifinala 1 – Câștigătoare Semifinala 2 
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Pot participa în competiție atât membrii afiliați cât și alte echipe. 

Termenul de înscriere în competiție este 01 martie 2018, formular de înscriere – 

anexa 1. 

Echipele participante sunt obligate să respecte în totalitate următoarele prevederi: 

- Lotul de jucători este nelimitat 

- Pe raportul de joc se pot trece maxim 12 jucători ( 10 jucători născuți pana la 

data de 31.12.1973, 2 sportivi născuți în perioada 01.01.1974-31.12.1978) 

- Înscrierea se face în baza formularului de înscriere 

Echipele organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la 

competiție, iar AJF Hunedoara nu poate fi facută răspunzătoare 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. 

 

SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 

Perioada de desfășurare a competiției este 15 martie – 04 mai 2019. 

Locația de disputare a jocurilor se stabilește de comun acord și va fi anunțată 

la AJF Hunedoara cu cel puțin 2 zile înainte de disputarea partidei.  

În situația în care echipele nu cad de acord asupra locului de disputarea 

meciului, jocul se va disputa în localitatea echipei gazdă, care este desemnată 

în urma tabelei Berger și trageri la sorți din data de 4 martie 2019.(exemplu: 

Dacia Orăștie Old Boys – Masters Sports Hațeg Old Boys, echipă gazdă Dacia 

Orăștie Old Boys) 

Turneul final se va desfășura în perioada 11-12 mai 2019 la Sîntămăria Orlea. 

Fiecare participant/echipă își va suporta cheltuielile de participare la turneul final. 

 

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 in jocurile directe 

- Numarul mai mare de goluri marcate in jocurile directe 
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- Golaverajul general mai bun(diferența dintre goluri marcate și cele primite in 

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 1 punct pentru fiecare cartonaș galben primit, 3 

puncte pentru cartonaș rosu primit prin cumul de avertismente și 4 puncte pentru 

cartonaș rosu primit direct. Echipa cu cele mai puține puncte va fi desemnată 

câștigătoare.  

DREPTUL DE JOC 

Au drept de joc în ,,campionatul de old boys editia a II-a ,2018 -2019” jucători născuți 

pana la data de 31.12.1973 – 10 jucători, jucători cuprinși între varsta de 

01.01.1974-31.12.1978 -  2 jucători. 

Jucătorii au drept de joc în baza carnetului de legitimare, obligatoriu  aviz medical - 

apt efort. 

NU AU DREPT DE JOC jucătorii care au viză pe anul 2019 la AJF. 

Un joc se disputa între două echipe compuse din 6 jucatori, dintre care unul este 

portar. 

Durata unui joc este de 50 minute, împărțit în două reprize egale a câte 25 minute cu 

o pauza care nu va depăși 10 minute. Numărul de inlocuiri într-un joc este nelimitat. 

Un jucător care a fost inlocuit poate reintra în teren înlocuind alt jucator. Înlocuirile se 

pot efectua numai când mingea este în afara jocului. 

Un jucător care a primit doua avertismente pe parcursul aceluiași joc va fi eliminat 

din teren pierzându-și dreptul de a juca DOAR în acea partidă, iar echipa va juca 2 

minute în inferioritate numerică, cu excepția situației în care echipă în inferioritate 

primește un gol, moment în care iși poate completa numărul de jucători. 

Jucătorul eliminat poate fi inlocuit după o perioada de 2 minute. 

Un jucător care a primit direct cartonaș roșu(oprirea unei situații clare de înscirerea 

unui gol) va fi eliminat din teren pierzându-și dreptul de a juca DOAR în acea 

partidă, iar echipa va juca 3 minute în inferioritate numerică, cu excepția situației în 

care echipa în inferioritate primește un gol, moment în care iși poate completa 

numărul de jucatori. 

Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioada de 3 minute. 

Un jucător care a primit direct cartonaș roșu (comportare violentă, fault grosolan, 

injurii, scuiparea ) va fi eliminat din competiție iar echipa va juca 5 minute în  
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inferioritate numerică. În funcție de gravitatea abaterii echipa jucatorului în cauză 

poate fi exclusă din competiție. 

Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioada de 5 minute. 

 

DIMENSIUNEA TERENULUI, PORȚILOR DE FOTBAL ȘI A MINGI 

Teren: lungimea de 40 m; lățimea de 20 metri 

Suprafața terenului de joc : suprafața de joc artificială/naturală sau sala de sport 

Dimensiunea porților – distanța între stâlpi 3m; înălțimea porților 2 m 

Pe parcursul competiției se vor folosi mingi numărul 5 

 

REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE 

Echipament de joc sau veste de departajare cu număr obligatoriu. 

Înlocuiri de jucători – pe raportul de arbitraj se pot trece 12 jucatori(10 jucători peste 

45 ani, 2 jucători între 40-45 ani), 6 titulari din care unul portar și doar un jucator 

cu vârsta cuprinsă între 40-45 ani titular în același timp pe teren. 

Schimbările se pot efectua când mingea este în afara jocului. Un jucător care a fost 

schimbat poate reintra pe teren înlocuind alt jucator. Numărul schimbărilor într-un joc 

este nelimitat. 

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate inlocui portarul avându-se în vedere 

următoarele condiții:  

a. Arbitrul trebuie să fie informat înainte de efectuarea înlocuirii; 

b. Schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt; 

c. Jucătorul de rezerva care a înlocuit portarul trebuie să poarte tricou care să-l 

deosebească de toti ceilalți jucători; 

Portarul: Mingiile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar 

cu mâna(în timpul jocului), vor fi repuse de către portar, numai cu mâna. Dacă 

portarul nu respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dictează repunerea mingi 

de catre portar în mod regulamentar(cu mâna). 

Arbitrul: Fiecare joc este condus de câte doi arbitri care au autoritate deplină în 

aplicarea legilor jocului. Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt 

definitive. 
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Aruncarea de la margine se face cu piciorul din afara terenului de joc sau cel mult 

de pe lina de margine. 

Lovitura libera directă/indirectă - se va respecta o distanță de minim 5 metri. 

 

ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL 

La jocurile din campionat asistența medicală va fi asigurată conform regulamentelor 

AJF in vigoare. 

Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezența la 

teren atât a unui medic/asistent medical cât și a unei autosanitare/autoturism care 

vor sta în imediata apropiere pe toată durata jocurilor, iar numărul de înmatriculare al 

acestuia va fi scris în raportul de arbitraj. 

 

DISPOZIȚII FINALE 

Taxa de însciere în competiție 120 lei/echipa 

Taxa de legitimare – 10 lei/jucător 

Toți jucătorii au obligația prezentării vizei de apt medical pentru efort 

Jucătorii vor avea asupra lor carnetul de legitimare emis de AJF Hunedoara 

Baremul de arbitraj 30 lei/arbitru  

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. 

Politica Asociației Județene de Fotbal Hunedoara privind prelucrarea datelor cu 

carcter peronal și confidențialitatea acestora este disponibilă la anexa 2. 

 

 

     Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara 
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ANEXA 1 

 
Echipa de fotbal: ...............................................................  
Localitatea: .........................………………..........  
Telefon: ……...…......………… Fax: ……………….....….......  
E-mail:.......................................................................  
Data: …………………......……..................  

 
 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
CAMPIONAT OLD-BOYS ediția a II-a, 

 2018-2019 
 
 

La competiția Campionat OLD BOYS – ediția a II-a, 2018-2019 , 
organizată în perioada 15 martie – 4 mai 2019, ne înscriem şi participăm 
cu următoarea delegaţie oficială:  

1). Conducător oficial delegaţie:  

Dl.………………………………………….………………........................., 
având funcţia de………………….........................., se legitimează cu C.I. 
seria……, nr….....……, adresa de email................................................., 
nr telefon mobil................................. şi oficiază ca delegat pentru 
echipa.............................................................  

Conducătorul oficial al delegaţiei este direct răspunzător de 
corectitudinea întocmirii documentelor necesare participării. Răspunde 
de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului de desfășurare a 
competiției, a regulamentului disciplinei sportive. Răspunde de 
securitatea, integritatea şi disciplina jucatorilor, precum şi de 
respectarea prevederilor regulamentelor de către aceştia, pe perioada 
deplasărilor şi pe perioada desfăşurării competiţiilor.  

 

        Conducător delegație 
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ANEXA 2 

CONSIMTĂMÂNT  

ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

SUBSEMNATUL......................................................................LEGITIMAT CU 

.............. SERIA.........NR......................ELIBERAT DE.............................................LA 

DATA..................... IN CALITATE DE:  SPORTIV (JUCĂTOR FOTBAL)  

PARINTE/ TUTORE MINOR....................................................... IMI EXPRIM IN MOD 

EXPRES LIBERUL CONSIMTAMANT, LIPSIT DE AMBIGUITATE, FARA ECHIVOC 

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:  PERSONALE 

IN SCOPUL:  LEGITIMĂRII MELE/ A COPILULUI MEU CA SPORTIV 

(FOTBALIST)  AM FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA CATEGORIA DATELOR 

PERSONALE CE URMEAZA A FI PRELUCRATE, SCOPUL PRELUCRARII LOR, 

MODUL DE PASTRARE (SECURITATEA DATELOR), PROTEJAREA DATELOR, 

CONFIDENTIALITATEA DATELOR, TRASABILITATE (CIRCUIT), TERMEN DE 

PASTRARE, CARTOGRAFIERE. AM FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA 

OBLIGATIILE MELE PRIVITOR LA MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL. AM FOST INFORMAT DESPRE DREPTURILE MELE: DREPTUL LA 

INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENTIE 

ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE OPOZITIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS 

UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE A FACE PLANGERE LA ANSPDCP 

SAU DE A MA ADRESA JUSTITIEI. PREZENTUL ACORD A FOST INTOCMIT IN 

DOUA EXEMPLARE, CATE UNUL PENTRU FIECARE PARTE. OPERATOR DATE 

PERSONALE L.S. DENUMIRE AJF HUNEDOARA  

 

 

NUME PRENUME      Data   

 .........................................................     .................................. 


