
 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL 
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL MEHEDINŢI 
STR. CRIŞAN NR. 27,  DROBETA TURNU SEVERIN 
TEL./ FAX 0252/316766, 0252/215131 

 
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A CAMPIONATULUI JUDEŢEAN DE FOTBAL 

MEHEDINŢI 
 

Campionatul judeţean de fotbal se organizează de către A.J.F. în baza prezentului regulament şi a 
R.O.A.F. 
   Au dreptul de participare cluburile şi asociaţiile sportive cu secţii de fotbal afiliate la F.R.F. sau A.J.F. 
care îndeplinesc următoarele condiţii. 
Sunt deţinătoare în calitate de proprietar,coproprietar sau chiriaş a unui tern de fotbal cu dimensiuni 
regulamentare,minim[ 90-105] lungime şi       
[45-68] lăţime,cu gazon sau iarbă naturală. El va fi împrejmuit cu gard deplasa de sârmă ,cu înălţimea de 
minim 1.5 m şi tunel de protecţie până la vestiare. În incinta terenului de joc vor fi amplasate 2 bănci 
tehnice pentru jucătorii de rezervă antrenori delegaţi cadru medical în total 13 persoane,vestiare pentru 
arbitri şi jucători precum şi o salvare sau autoturism pentru transportul jucătorilor accidentaţi.                                            
, Echipele vor avea cel puţin 2 rânduri de echipament de culori diferite şi 3 mingi regulamentare. 
  Echipele din campionat va trebui să achite taxe de afiliere,de participare la A.J.F. neplata acestor taxe 
atrăgând după sine neprogramarea echipei în campionat. 
 Participarea în campionatul judeţean se va face pe baza legitimaţiilor, având viză anuală şi viză 
medicală valabilă 6 luni de la efectuarea controlului. 
Campionatul judeţean de fotbal se desfăşoară în sistem tur - retur, toamnă primăvară. Liga a. IV a. va fi 
formata din minim 12 echipe, echipele clasate pe ultimele doua locuri vor retrograda in Liga a .V. a. 
Liga a V a va fi organizata in 2 serii pe zona geografica,câştigătoarele celor doua serii putând promova 
in liga a. IV a. daca întrunesc condiţiile de regulament. 
Campioana de judeţ va susţine joc de baraj pentru promovarea în Liga a.3a.                                
Echipele participante în liga a. IV a. vor avea obligatoriu echipe de juniori cu vârsta sub 19 ani care vor 
juca în deschiderea jocurilor de seniori. 
Echipele de juniori vor fi împărţite în două grupe,câştigătoarele din cele două serii vor juca meci de 
baraj pentru desemnarea câştigătoarei,si participarea la etapa interjudeteana  organizata de FRF. 
 
ORGANIZAREA JOCURILOR 
 
1.Terenul de joc este neregulamentar in următoarele situaţii 
a).gardul împrejmuitor este deteriorat sau lipseşte;  
b).nu este marcat sau este marcat neregulamentar;  
c). lipsesc sau sânt deteriorate ori neregulamentare porţile, plasele şi steagurile de colţ. 
2.Teren de joc impracticabil; 
 a).aproximativ 1/4  din teren este sub apă iar adâncimea apei nu permite ca mingea să intre în contact cu 
pământul. 
 b). în caz de furtună,ploaie torenţială,descărcări electrice,ninsori abundente, ceaţă sau viscol sau dacă 
vizibilitatea scade sub 150m 
 c). terenul este acoperit cu zăpadă a cărei grosime împiedică controlul balonului. 
 d). teren acoperit cu mai multe porţiuni de gheaţă şi care pune în pericol integritatea sportivilor. 
3.Schimbarea programării unui joc oficial. 
A.J.F.are dreptul de a schimba, în caz de forţă majoră,stadionul,ziua,ora    de începere sau localitatea de 
disputarea jocului. 
  a).echipele organizatoare pot solicita schimbarea orei de disputare cu 7 zile înainte chiar şi fără acordul 
echipei adverse urmând ca echipa care se deplasează să fie anunţată de A.J.F. cu 5 zile înainte de ziua 
disputării jocului. 



 b). ziua de disputare a jocului sau localitatea se face numai cu acordul celeilalte echipe,cu cel puţin 7 
zile înainte. 
 c). jocurile a căror dată a fost schimbată vor fi reprogramate în cel mult 20 de zile de la data programării 
iniţiale,dar nu mai târziu de sfârşitul turului sau returului. 
Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită,echipele fiind obligate să se prezinte în maxim 15 minute de 
la ora de începere cu nu mai puţin de 7 jucători la seniori şi 8 jucători la juniori legitimaţi cu drept de 
joc. 
Jocurile oficiale se dispută între echipe cuprinzând fiecare cel mult 11 jucători,între care un portar. 
Fiecare echipă are un căpitan înscris în raportul de arbitraj. 
Echipele au voie să înscrie în raportul de arbitraj maxim 18 jucători,din care 7jucători de rezervă.                            
Delegaţii echipelor sau căpitanii de echipă sânt obligaţi să prezinte arbitrilor înainte de începerea jocului 
carnetele de legitimare ale jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj. În toate competiţiile identificarea 
jucătorilor juniori se face pe baza carnetelor de legitimare şi cărţii de identitate,paşaport sau certificat de 
naştere la cei sub 14 ani. 
Jucătorii seniori, indiferent de categorie, cu excepţia portarului, nu pot participa la două jocuri oficiale în 
aceiaşi zi. Pot participa la două partide oficiale consecutiv dacă între ele există un interval de minim 36 
de ore. Nerespectarea dispoziţiilor de mai sus se sancţionează cu pierderea jocului cu 3-0. 
 
 
VERIFICAREA IDENTITĂŢII JUCĂTORILOR Art.53 DIN ROAF 
 
Echipele pot verifica reciproc,înainte de începerea jocului prin delegat sau căpitanul de echipă 
identitatea jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj precum şi celelalte elemente constitutive ale 
dreptului de joc.  
În cazul în care una din echipe solicită verificarea identităţii unor jucători pe motiv de substituire,arbitrul 
are obligaţia să dispună ca jucătorul în cauză să şi înscrie datele personale în raportul de arbitraj şi să 
semneze. 
 
COMPORTAREA ŞI OBLIGAŢIILE JUCĂTORILOR 
- Jucătorii  sânt obligaţi să respecte regulile de disciplină şi conduită civilizată atât pe terenul de joc cât 
şi în afara lui. 
- Să execute întocmai hotărârile şi dispoziţiile arbitrului   
- Să respecte autoritatea arbitrului să nu protesteze la deciziile acestuia 
- Să respecte jucătorii adverşi şi coechipierii  
- Să nu incite coechipierii şi publicul la acte de violenţă 
- Să nu simuleze lovituri şi accidentări 
   
ECHIPAMENTUL DE JOC  
  
Jucătorii sânt obligaţi să participe la joc în echipament regulamentar, culoarea acestuia fiind stabilită la 
şedinţa tehnică.  
Echipa gazdă va avea la teren două rânduri de echipament de culori diferite fiind echipa care va schimba 
dacă este nevoie la propunerea arbitrului, echipamentul de joc. 
Tricourile vor avea imprimate pe spate numere vizibile . 
Un jucător nu va putea să poarte nici un obiect periculos pentru el sau ceilalţi jucători (crampoane 
neregulamentare ,aparate gipsate, ceasuri bijuterii etc.)  
  
ASISTEN’ŢA MEDICALĂ  
 
Cluburile sânt obligate să asigure asistenţă medicală pe toată durata desfăşurării jocurilor pe care le 
organizează.           
La toate jocurile,cadru medical va prezenta un document care să ateste calificarea sa şi un act de 
identitate, pentru a putea fi recunoscută drept cadru medical. Arbitrii sânt obligaţi să nu înceapă jocul 
dacă,cadrul 
Medical nu se prezintă la teren în maxim 15 minute, de la ora oficială la care este programat jocul. 



Pentru disputarea unui joc oficial,organizatorul este obligat să asigure prezenţa la teren a unei 
autosanitare sau a unui autoturism,ca mijloace de transport a jucătorilor accidentaţi şi a căror numere vor 
fi trecute în raportul de arbitraj. 
A.J.F. nu-şi asumă nici o răspundere în caz accidentare a jucătorilor la antrenamente sau în timpul 
jocului. 
În cadrul şedinţei tehnice, arbitrul şi observatorul oficial vor verifica împreună cu delegaţii celor două 
echipe dacă sunt îndeplinite condiţiile privind asigurarea asistenţei medicale. 
 
 
MĂSURI DE ORDINE 
 
Organizatorii jocurilor au obligaţia de a asigura ordinea şi siguranţa pe,şi în apropierea bazelor sportive 
a sportivilor, oficialilor şi spectatorilor cu forţe de ordine, poliţie,jandarmi sau oameni de ordine. În 
acest sens organizatorul are obligaţia să declare jocurile sportive cu cel puţin 5 zile înainte, de data 
desfăşurării acestora, la unitatea de jandarmi, sau postul de poliţie, competent teritorială,cu data,ora,şi 
locul desfăşurării jocului. 
Se interzice sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă. 
În caz de incidente, să asigure protecţia arbitrilor, jucătorilor, şi conducătorilor echipei vizitatoare până 
la plecarea din localitate, în deplină siguranţă, până la o distanţă de minim 20 de Km.  
 
 
REGULAMENTUL DISCIPLINAR 
 
Încălcarea regulamentelor şi statutelor F. R. F. şi A. J. F. determină sancţiuni aplicabile membrilor 
afiliaţi, jucătorilor şi oficialilor . 
 
Cluburile şi asociaţiile sportive sunt responsabile pentru conduita jucătorilor,oficialilor 
membrilor,suporterilor lor şi alte persoane care le reprezintă . 
Neachitarea baremului de arbitraj , observator duce la pierderea jocului cu 3- 0 şi amendă 400 lei 
,neprogramarea echipei pentru etapa următoare . 
Dacă un jucător primeşte patru avertismente în patru jocuri diferite din aceiaşi competiţie, el va fi 
automat suspendat pentru următorul joc din competiţia respectivă. Aceiaşi sancţiune se aplică atunci 
când jucătorul acumulează şapte şi respectiv nouă avertismente. Începând cu al zecelea avertisment 
primit în aceiaşi competiţie, la fiecare cartonaş galben, jucătorul este automat suspendat pentru 
următorul joc. 
Cluburile şi Asociaţiile Sportive sunt obligate să-şi tină evidenţa cartonaşelor galbene şi roşii.  
 
 
INCITAREA LA URĂ SI VIOLENŢĂ 
 
Persoanele care incită sau îndeamnă în mod public la un comportament cu caracter jignitor,dispreţuitor 
se sancţionează cu suspendare de la 1 la 6 jocuri pentru jucător sau antrenor şi de la 2 la 4 luni dacă fapta 
a fost săvârşită de către un oficial. 
Persoanele care incită la ură sau violenţă se sancţionează cu suspendare de la 10 la 16 jocuri dacă fapta a 
fost săvârşită de un jucător sau antrenor şi de la 4 la 6 luni dacă fapta a fost săvârşită de un oficial. 
 
 
PROVOCAREA PUBLICULUI 
 
Orice persoană care provoacă publicul prin gesturi, cuvinte sau alte mijloace înainte in timpul jocului 
sau după terminarea unui joc, va fi suspendat de la 1la 6jocuri daca este jucător sau antrenor si de la o 
luna la 3 luni daca este oficial. 
 
 



COMPORTARE JIGNITOARE, CALOMNIOASA SI DECLARATII CARE AFECTEAZA 
IMAGINEA FOTBALULUI 
 
Daca autorul este un jucător sau antrenor se suspenda de la 2 la 6 jocuri; 
Daca autorul este un oficial se suspenda de la 2 la 6 luni. 
Daca fapta arătată a fost săvârşita prin intermediului mass-media sancţiunile vor fi următoarele: 
Suspendare de la 4 la 8 jocuri si respectiv de la 8 la 12 jocuri daca este regidivist. 
Daca autorul este un oficial al unui club, el va fi sancţionat de la 6 la 12 luni. 
        
 
ABATERI ALE OCUPANTILOR BANCILOR TEHNICE 
 
Jucătorii sau oficialii aflaţi pe banca de rezerve care protestează in mod repetat la deciziile arbitrilor, 
părăsesc suprafaţa tehnica nejustificat, vor suspendaţi pentru 2 jocuri in cazul jucătorilor si antrenorilor 
şi pentru o luna în cazul oficialilor. 
 
 
AMENINTAREA 
 
Daca un jucător sau un antrenor ameninţă sau intimidează o persoană (arbitru,jucător,antrenor,oficial) va 
fi suspendata de la 6la 8 jocuri si de la 2 la 4 luni daca este un oficial sau o alta persoană 
Oricine foloseşte violenta sau ameninţări împotriva unui oficial de meci va fi suspendat de la 9 la 12 
jocuri in cazul jucătorilor si antrenorilor si de la 3 la 6 luni in cazul oficialilor. 
 
 
LOVIRI SAU ALTE VIOLENTE, INCAIERARE 
 
Comiterea de brutalităţi,loviri si alte violente se sancţionează cu suspendarea de la 6 la 8 jocuri pentru 
jucători si de la 6 la 12 luni in cazul oficialilor. 
In cazul neidentificării autorilor,organul disciplinar va aplica clubului aparţinător sancţiunea programării 
fără spectatori de la 2 la 6 jocuri. 
 
 
ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE JUCATORILOR 
 
- Suspendarea  pentru un joc:,primeşte al doilea avertisment in cursul unui joc,oprirea unei ocazii clare 
de a marca,a unui adversar aflat in atac care se sancţionează cu lovitura de pedeapsa (penalti); 
împiedicarea marcării unui gol de către echipa adversar sau prin jucarea intenţionată a mingii cu mana. 
- Suspendarea de la 2 la 3 jocuri pentru folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase, sau 
grosolane; 
- Suspendarea de la 8 la 12 jocuri pentru scuiparea unui adversar sau oricărei alte persoane; 
- Pentru lovirea cu palma, cotul,braţul, pumnul, capul,piciorul ori călcarea adversarului; suspendare de la 
2 la 6 jocuri daca nu a produs vătămare fizica,si de la 6 la 10 jocuri daca s-a cauzat vătămare fizică sau 
de la 16 la 24 de jocuri daca s-a cauzat vătămarea grava a victimei.                       6 
- Suspendarea de la 2 la 3 jocuri pentru bruscare tragere, împingere,tinere. 
 
 
ABATRI IMPOTRIVA OFICIALILOR 
 
- Suspendarea de la 6 la 8 jocuri pentru comportare jignitoare ori ameninţarea. 
- Suspendarea de la 9 la 12 jocuri pentru bruscare sau constrângere; 
- Suspendarea pentru 12 jocuri pentru scuiparea arbitrului; 
- Suspendarea de la 16 l1 24 de jocuri pentru lovire; 
- Se suspendă 1 an pentru lovirea arbitrilor sau a observatorului; 
- Se suspendă 2 ani daca lovirea a produs vătămare fizica; 



- In toate cazurile daca lovirea a produs vătămare fizica grava, sancţiunea aplicata poate fi excluderea 
din activitatea competiţională sau fotbalistica,in toate cazurile dovada se face prin certificat medico-
legal. 
 
 
PARTICIPAREA NEREGULAMENTARA LA JOC 
 
- Un jucător care participa la un joc oficial in echipa altui club decât la care este legitimat se 
sancţionează cu suspendarea de la 8 la 10 jocuri. 
- Dacă participare a avut loc intr-un joc amical, jucătorul va fi suspendat de la 2 la 4 jocuri. 
 
 
REFUZUL DE A PARASI TERENUL DE JOC 
 
Refuzul unui jucător,antrenor de a părăsi terenul de joc sau banca de rezerve după ce a fost eliminat de 
arbitru, se sancţionează cu suspendarea de la 2 la 6 jocuri;si de la o luna la 2 luni,in cazul oficialilor. 
 
 
NEPREZENTAREA LA JOC,RETRAGEREA DE PE TEREN 
 
Neprezentarea la doua jocuri in cadrul aceleiaşi ediţii de campionat,se sancţionează cu excluderea din 
campionat,amenda 1000 lei. 
Neprezentarea la trei jocuri in cadrul aceleiaşi ediţii de campionat de juniori,se sancţionează cu 
excluderea din campionat,şi amendarea clubului cu 1000lei.  
Ne îndeplinirea condiţiilor de participare în competiţii, astfel cum sânt prevăzute în regulament se 
sancţionează cu penalitate, prevăzută între 100şi 50.000 lei. 
De asemenea cluburile sunt obligate să-şi ţină evidenţa cartonaşelor galbene şi roşii,la jucătorii care au 
fost sancţionaţi. 
Cluburile sunt responsabile pentru executarea sancţiunilor de către jucătorii şi oficialii lor. 
La toate jocurile oficiale este obligatoriu prezenţa pe banca de rezerve a unui antrenor sau instructor 
sportiv. Aceştia pot obţine carnetul de instructor de la AJF:Mehedinţi.   
 
 
FORMULAREA CONTESTAŢIILOR 
                                                    
Echipele au dreptul să introducă contestaţii, astfel: 
a) înainte de începerea jocului: 
- dacă se contestată dreptul de joc al unuia sau al mai multor jucători din echipa adversă, înscrişi în 
raportul de arbitraj arătându-se motivele în mod concret. 
- dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv 
- dacă se contestă calificarea cadrului medical delegat sau lipsa autosanitarei-a unui autoturism. 
- dacă se contestă neregularitatea terenului de joc,dimensiunile terenului şi al porţilor inexistenţa 
plaselor porţilor şi a steagurilor de colţ,marcajul terenului. 
b. în pauză sau după terminarea jocului, înainte de restituirea carnetelor de legitimare de către arbitru. 
- dacă se contestă dreptul de joc al jucătorilor de rezervă intraţi ulterior în joc. 
- dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscrişi în raportul de arbitraj.  
Contestaţiile referitoare la identitatea jucătorilor şi la dreptul de joc se fac nominal .Delegaţii echipelor 
au obligaţia de a înscrie în mod explicit motivul pentru care este contestat jucătorul. 
                                                                    
      
 
 
                                                            BIROUL AJF MEHEDINŢI 
 
 


