
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE AL CAMPIONATELOR DE 
COPII SI JUNIORI EDITIA 2018-2019 

 
                                                                       STRUCTURA 

 
În funcție de numărul echipelor înscrise în ediția 2018-2019 A.J.F. Mureș va organiza următoarele competiții: 

1. JUNIORI „A1” (U 19)-JUDEȚEAN  - jucători născuți după 01.01.2000. 

2. JUNIORI  „B1” (U 17)-JUDEȚEAN  - jucători născuți după 01.01.2002.  

3. JUNIORI „C” (U 15) – jucători născuți după 01.01.2004 

4.  JUNIORI (U 13) – jucători născuți dupa 01.01.2006. 

5. Juniori „D” (U 11) – născuți după 01.01.2008. 

6. Juniori „E” (U 10) – născuți după 01.01.2009. 

7. Interliga Națională de Fotbal U 11 – U 8 (sistem nou). U 11 – (n. 2008), U 10 – (n. 2009), U 9 – (n. 2010), 

U 8 (n. 2011).  

Turul 2 sept. – 25 nov. 2018. 

Returul 11 mart. – 30 mai 2019. 

În pauza dintr tur și retur, în perioada de iarnă a competiției se desfășoară „Trofeul Gheorghe Ola” (U 10) 
și „Trofeul Gheorghe Ene” (U 9). 

8. Trofeul Gheorghe Ola – născuți după 01.01.2009  

9. Trofeul Gheorghe Ene – născuți după 01.01.2010. 

PARTICIPANŢI 

 

 Cluburile/asociaţiile sportive din judeţ, afiliate la F.R.F. sau A.J.F; 

 Cluburile/asociaţiile sportive de Liga a IV-a participă obligatoriu la una din categoriile de vârstă de junior; 

 Cluburile/asociatile sportive care participa cu echipele de seniori in primele trei ligi precum si cele cu 

activitate exclusivă de juniori inscrise in Campionate Naţionale de Juniori A şi B participă în mod 
obligatoriu la unul din campionate de juniori C, D si E. 

La solicitări de eliberare de LEGITIMAȚII NOI, nu se vor accepta „CERERI DE LEGITIMARE” : 
a) necompletate 

b) nesemnate 

c) neștampilate 

d) fără semnătura și parafa medicului de familie sau medicului sportiv 

Punctele a, b, c, sunt valabile și în cazul formularelor de transferări. 

Pentru omologarea rezultatelor şi diverselor comunicări, Comisia de Competiţii şi Disciplină va ţine şedinţă 
de lucru în fiecare marţi incepind cu orele 14.00. La aceste şedinţe secţiile de fotbal vor fi reprezentate numai de 

persoane împuternicite, nominalizate în cererile de înscriere în campionat. În caz de solicitare sau daca au avut loc 
incidente, evenimente nedorite la joc sau contestatii împuterniciţii secţiilor de fotbal se vor prezenta în mod 

obligatoriu la şedinţele comisiilor in prima zi de marti sub rezerva solutionarii situatiilor ivite in lipsa. Toate 

observaţiile şi cererile privind desfăşurarea campionatului vor fi prezentate în scris şi vor fi stampilate si semnate 
obligatoriu de preşedintele asociaţiei (clubului) sportive. 

 Deciziile/hotararile comisiilor vor fi afisate in termen de 24 ore de la pronuntarea lor pe site-ul www.frf-
ajf.ro si au caracter oficial. Masurile luate pot fi atacate cu apel in termen de 5 zile de la afisarea lor conform 

Regulamentului Disciplinar. 
  Orice memoriu depus A.J.F. sau la comisii se taxează cu 150 de lei conform hotărârii comitetului executiv 

In cazul in care A.J.F. Mures, prin Comisiile sale, descopera in documentele depuse de echipe sau in 

carnetele de legitimare ale jucatorilor ca s-a facut fals sau uz de fals va anunta in cel mai scurt timp organele 
competente (Politie, Procuratura, etc). Daca oficialii echipelor sau jucatorii au cunostinta de asemenea fapte 

comise din greseala, nestiinta sau neglijenta sunt obligate sa se prezinte in cel mai scurt timp la A.J.F. Mures 
pentru remedierea acestor probleme. 

Nu se admite participarea unui club/asociaţie sportiv la două campionate diferite, cu aceaşi categorie de 

vârsta. Se admite participarea unui club/asociaţie sportivă cu două echipe la aceaşi categorie de vârstă. In acest 
caz participarea se face respectind regulamentele in vigoare. 

Nici o asociaţie/club sportiv, nu are dreptul să participe cu aceasi echipă în campionate diferite (ex: 
campionat naţional de juniori şi campionat judetean de juniori). 

Cluburile/Asociatiile sportive care au contract de colaborare cu alte echipe au obligaţia de a folosi jucatorii 
vizaţi numai la echipa pe care o reprezintă prin colaborare, fiind transferaţi (cedaţi) pe termen de un an la echipa 

cesionară (care primeşte jucătorii) iar la expirarea termenului de imprumut se vor intoarce in mod automat la 

echipa cedentă. 
La înscrierea în campionat fiecare club/asociaţie sportivă va depune pentru fiecare echipă inscrisă un tabel 

cu jucătorii  participanţi conţinând in mod obligatoriu CNP-ul jucatorului. 

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


Cluburile şi Asociaţiile Sportive cu activitate exclusivă de juniori sunt obligate să plătescă suma de 60 lei, 

taxă de participare în campionat la începutul anului competiţional, iar odată cu acordarea vizelor anuale se va plăti 
o taxă de 70 lei cotizaţie anuală până cel târziu la data de 31 martie a anului calendaristic. 

În conformitate cu prevederile hotărârii Comitetului Executiv al A.J.F. Mures toate asociaţiile/cluburile 

sportive vor depune la caseria A.J.F. Mures,  o taxa avans amezi/penalitati de 250 lei (sau vor vira în contul 
A.J.F.Mures RO44RNCB0193015970270001 Tg.Mureş B.C.R. - Agenţia Central). Aceasta suma poate fi utilizata 

pentru achitarea penalităţilor aplicate cluburilor şi reprezentanţilor (conducători, antrenori, jucători etc.). Echipele 
care folosesc toata aceasta suma si au datorii fata de A.J.F. Mures nu va mai fi programate in competitie (termenul 

limita pentru plata datoriilor este ziua de joi ora 12.00 – inaintea urmatoarei etape. Aceasta suma se va pierde in 

cazul retragerii din competitie. Echipele care doresc sa elimine deplasarile pentru platile necesare, pot depune o 
suma mai mare, cuantumul acestei sume ramanand la decizia echipelor. 

 
ANTRENORI 

 
Secţiile de fotbal sunt obligate a angaja prin contract antrenori sau instructori care să se ocupe de 

pregătirea echipelor de juniori pe toate durata anului competiţional. Echipele participante in campionatele de copii 

si juniori sint obligate sa aiba antrenori care poseda minim Licenta “C” (in caz contrar echipa nu va putea fi inscrisa 
in campionat). Contractul/conventia dintre antrenori si cluburi va fi depusa la sediul A.J.F. Mures in momentul 

inscrierii in competitie. Numarul licentei de antrenor va fi trecuta de fiecare delegat in raportul de arbitraj inaintea 
jocului. Antrenorii vor purta pe tot parcursul jocului, la vedere, ecusonul nominal eliberat de catre A.J.F. Mures 

pentru anul competitional 2018-2019 (acest ecuson trebuie prezentat la inceputul jocului arbitrului). Antrenorii care 

nu prezinta ecusonul nominal nu pot lua parte pe banca de rezerva. 
Antrenorii şi instructorii sunt obligaţi să participe la cursurile de perfecţionare în vederea obţinerii licenţierii 

la F.R.F. prin şcoala naţională de antrenori (Lic.B; Lic.A; Lic.PRO.). 
Fiecare club/asociaţie sportivă are obligaţie să anunţe A.J.F. Mures în legătură cu orice schimbare de 

antrenor şi să depună contractul noului antrenor in termen de 15 zile de la semnarea acestuia. 
Un antrenor nu poate sa antreneze echipe de la cluburi diferite aflate in competitie la aceeasi grupa de 

varsta,precum si la alt club/asociatie conform ROAF. 

                                                    SISTEMUL COMPETIONAL 
 

La campionatele de juniori A1, B1, C, D, si E, organizatorii vor urmări ca prin formula adoptată să asigure 
echipelor cel puţin 22 de jocuri anual, aplicând sisteme tur/retur, play off/play out, sau 2 tururi  retururi.  

 

REGULI DE JOC 
 

 Regulamentul fiecărei compeţii va fi afişat pe situl F.R.F. (www.frf.ro) si pe cel al A.J.F. (www.frf-
ajf.ro/mures), înainte de începerea campionatelor, dupa aprobarea acestora de către Comitetul Executiv al F.R.F. 

La jocuri se vor prezenta carnetele de legitimare cu viza anuală 2018 în tur şi viza anuală 2019 în retur şi 

cu viza medicală la zi, insoţite de cartea de identitate în original sau xerocopia cărţii de identitate vizata de A.J.F. 
Mures. Jucătorii care datorită vârstei nu posedă carte de identitate vor prezenta la joc xerocopia certificatului de 

naştere vizata de A.J.F. Mures. Jucătorii care nu prezintă  înainte de joc aceste documente nu vor avea dreptul la 
joc la acel meci.  

La prezentarea la joc carnetul de legitimare al jucatorului trebuie sa fie insotit de urmatoarele documente: 
copie/original certificat de nastere/carte de identitate vizata de A.J.F. Mures. 

Lipsa vizei anuale sau a vizei medicale aduce după sine pierderea jocului cu 3:0 şi o penalitate de 100 lei 

după fiecare caz. 
Este obligatorie efectuarea confruntarii tuturor jucatorilor la inceputul fiecarui joc. Confruntarea jucatorilor 

care nu sunt prezenti la terenul de joc la inceputul jocului se poate face si pe parcursul jocului, prin grija arbitrului, 
in momentul patrunderii acestora pe terenul de joc. Efectuarea confruntarii se va face prin grija arbitrului si sub 

supravegherea observatorului delegat, dacă există observator delegat (in mod obligatoriu vor participa delegatii 

celor doua echipe). Echipele care vor fi depistate cu neregularitati (substituire, fals in acte, etc.) vor fi sanctionate 
conform regulamentelor disciplinare (1000 lei amenda). Aceasta suma trebuie platita pina la urmatoarea etapa de 

campionat in caz contrar echipa nu va fi programata in competitie.   
 

GESTIONAREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE DIN TIMPUL JOCURILOR 
 

Sancţiunile disciplinare vor fi gestionate după cum urmează: 

În cazul în care un jucător primeşte al doilea avertisment în cursul aceluiasi joc şi este eliminat, el va fi 
suspendat automat pe una etapă şi va plăti o penalitate de 30 lei la caseria A.J.F. Mures. În această situaţie cele 

două avertismente nu se contabilizează. 
Echipa a cărei jucători, în acelaşi joc, acumulează 5 cartonaşe galbene sau mai multe, va fi penalizată cu 

plata dubla a acestora (10 lei / cartonas galben), sumă care trebuie achitată la caseria A.J.F. Mures în termen de 

48 de ore de la disputarea jocului, altfel echipa fiind în stare de suspendare. 
Fiecare avertisment primit de jucători se plăteşte până la următorul joc oficial, taxa fiind de 5 lei. Arbitrul 

va consemna toate cazurile în raportul de arbitraj în care a acordat cartonaşe galbene jucătorilor. Carnetele de 

http://www.frf.ro/
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legitimare ale jucatorilor eliminati vor fi ridicate de catre arbitri si predate impreuna cu raportul de arbitraj catre 

A.J.F. Mures. Carnetele nu pot fi ridicate de la A.J.F. Mures decit dupa plata acestora!!!  
Jucătorii care în timpul desfăşurării campionatului acumulează 4 (patru) avertismente, se suspendă 

automat pe una etapă. După expirarea etapei de suspendare, jucătorul în cauză se suspendă automat pe una 

etapă după acumularea a 3 avertismente. În continuare acelaşi jucător se suspendă automat pe una etapă după 
acumularea a 2 avertismente. În continuare acelaşi jucător se suspendă câte o etapă pentru fiecare cartonaş 

galben primit şi de fiecare dată va plăti o penalitate de 30 lei. 
Arbitri vor consemna în raportul de arbitraj toate sancţiunile disciplinare luate pe parcursul jocului iar 

delegaţii echipelor vor semna de luare la cunoştinţă. 

Conducerile echipelor sunt obligate să ţine evidenţa jucătorilor sancţionaţi disciplinar şi sunt singurii 
răspunzători pentru folosirea jucatorilor aflaţi în stare de suspendare!!! 

 
VIZA MEDICALĂ 

 
Toate echipele de juniori sunt obligate să facă vizita medicală semestrială în conformitate cu prevederile 

Legii nr.321/22.11.2007 şi a O.M.S.. nr.404/25.04.2003, privind Normele Tehnice de control medical la Cabinetul 

Medico-Sportiv din Tg.Mureş pe baza fişelor personale de sănătate. Lipsa vizei medicale, aduce după sine pierderea 
jocului cu 3-0 şi sancţionarea echipei conform prevederilor R.O.A.F. Nu sint valabile "Avizele Medico-Sportive" 

provizorii pentru jucători pe tabele commune!!!Viza medicala este valabilă 6 (şase) luni calendaristice. 
Arbitrul are obligaţia de a verifica valabilitatea vizei medicale, înainte de inceperea jocului. 

 

MĂSURI ORGANIZATORICE 
 

Terenurile de fotbal pe care se disputa jocurile oficiale, trebuie să fie omologate de A.J.F. Mures prin 
Comisia pentru securitate şi siguranţa în stadioane şi pentru licenţierea stadioanelor. Echipa oaspete va ocupa 

întotdeauna locurile de pe banca de rezerve aflată în spatele arbitrului asistent AS1. Echipa gazda va ocupa 
întotdeauna locurile de pe banca de rezerve aflată în fata arbitrului asistent AS2 (Conform Art. 40 pct.5 litera S din 

R.O.A.F.). 

Reprezentantii echipelor participante in competitie trebuie sa participe la toate sedintele la care sint 
convocati. Participarea la aceste sedinte este obligatorie in caz contrar echipa va fi penalizata cu 100 lei!!! 

Asociaţia/Clubul organizator va asigura în mod obligatoriu următoarele: 
 teren pregatit pentru joc  si omologat de A.J.F. Mures prin Comisia pentru securitate şi siguranţa în 

stadioane şi pentru licenţierea stadioanelor; 

 doua steaguri pentru arbitrii asistenti; 

 trei mingi regulamentare de joc; 

 trusă medicală si targă sanitară; 

 asistenţă medicală calificată. Medicul sau personalul sanitar trebuie să prezinte arbitrului jocului si 

observatorului B.I./C.I. in original si delegatia sau dovada dreptului de a profesa (diploma, atestat, legitimatie 

valabila). În cazul in care cadrul medical nu va prezenta cele doua documente arbitrul nu va începe jocul.  
 Organizatoarii jocurilor vor pune la dispoziţia asistenţei medicale o maşină (proprietate particulară) cu 

semnul Crucii Roşii, care nu poate părăsi incinta terenului până la terminarea jocului, numai în cazul când trebuie 
transportat un jucator accidentat grav la spital. Numărul de inmatriculare al maşinii se va înregistra pe raportul de 

arbitraj înaintea jocului. 
 În cazul nedisputării jocurilor, din motive organizatorice (lipsa carnetelor, a buletinelor, a asistenţei 

medicale, teren neregulamentar, întîrzieri, etc.) pe lângă sancţiunile prevăzute în R.O.A.F. cluburile şi asociaţiile 

sportive în cauză vor primi şi o penalitate de 100 lei si achitarea cheltuielilor de deplasare echipei adverse şi brigăzii 
de arbitrii. 

 Echipele organizatoare care la jocuri programate oficial nu se vor prezenta indiferent de motive (lipsă 
asistenţă medicală, lipsă nr. de jucători suficienţi conform regulamentului, lipsă teren, etc.) vor fi sancţionate 

conform prevederilor regulamentelor in vigoare. Echipele sunt obligate să plătească baremurile regulamentare 

cuvenite arbitrilor şi altor persoane oficiale conf. Art.65.6 şi Art.83.12, în caz contrar vor suporta consecinţele 
prevederilor regulamentului de disciplină (nu vor fi programate in următoarea etapă).  

Comisia de Competiții va proceda astfel: 
 

1. În cazul în care în cursul desfășurării unui campionat, o echipă sau mai multe echipe se 

desființează, se retrag, sunt retrogradate sau excluse din activitatea competițională, se procedează 

astfel: 

a) dacă această situație intervine înainte de sfârșitul turului (la competițiile organizate potrivit Art. 

8.a) / sezonului regular, rezultatele jocurilor disputate se anulează și nu vor mai apărea în 

clasament. 

b) dacă această situație intervine după terminarea turului (la competițiile organizate potrivit Art. 

8.a) / sezonului regular, sau în timpul desfășurării returului / fazelor play-off / play-out, 

rezultatele jocurilor disputate în tur / sezonul regular se mențin, iar toate jocurile din retur / 



fazele play-off / play-out (cele care s-au desfășurat până la data retragerii / excluderii și cele 

rămase a se desfășura conform programului official) se omologhează cu rezultatul de 3-0 în 

favoarea fiecărei echipe adverse. 

Echipele de juniori care nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare la trei jocuri în acelaşi 
campionat, vor fi excluse din competiţie şi sancţionate cu penalitate sportivă. Dacă aceasta prevedere a fost comisă 

de Asociaţii/Cluburi sportive de Liga ll-a, Liga lll-a  şi de cei care activează în campionatele de nivel naţional, A.J.F. 
Mures va înştiinţa şi F.R.F. conform R.O.A.F. ediţia 2018. Într-o ediţie a campionatului fiecare echipă are dreptul în 

cazul unei excluderi să răscumpere locul, plătind o taxă de 2.000 lei la caseria A.J.F. Mures. În locul echipelor 

excluse din campionat nu pot fi introduse alte echipe.  
Echipele pot reprograma un joc pe baza unei cereri tip inregistrate la A.J.F. Mures in termen regulamentar, 

cerere care trebuie in mod obligatoriu sa fie semnata si stampilata de ambele echipe. Pe cerere se va mentiona in 
mod obligatoriu ora si data la care jocul se va juca. Cererile nesemnate si stampilate de ambele echipe nu vor fi 

luate in considerare. 
Pentru respectarea orei oficiale de începere a jocurilor este obligatorie prezenţa la teren cu o oră înaintea 

orei de începere, pentru cele două echipe, brigada de arbitri şi observator. Echipa gazda are obligatia de a finaliza 

completarea raportului cu minim 40 minute inaintea orei oficiale de incepere a jocului iar echipa oaspete cu minim 
30 minute inainte. Ora la care echipele finalizeaza raportul va fi mentionata de catre arbitru si observator in raport. 

Daca ora este depasita echipa in cauza va fi penalizata cu 50 lei. Echipele care prin delegatii lor refuza semnarea 
raportului arbitrului vor fi penalizate cu 300 lei. 

Asociaţiile/cluburile sportive pot solicita in scris la A.J.F. Mures, delegarea unui observator la jocurile 

oficiale la care participă cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de data oficiala. 
Arbitri sunt obligaţi sa retina carnetele jucătorilor contestaţi şi împreună cu raportul de arbitraj sa le 

predea în termen de 24 ore Comisiei de Copii si Juniorii şi Comisiei de Disciplină. Taxa de contestaţiei 

este de 100 lei şi trebuie achitata la caseria A.J.F. Mures în termen de 48 ore de la disputarea jocului, 

în caz contrar nu se ia în considerare. Cluburile care apreciază că echipa adversă a încălcat unele 

prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, au dreptul să-și susțină cauza în baza unei 

contestații scrisă în raportul de arbitraj. 

Echipele au dreptul de a introduce contestații, astfel: 

a) înainte de începerea jocului: 

- dacă se contestă dreptul de joc al unuia sau mai multor jucători din echipa adversă, înscriși în 

raportul de arbitraj, aratâdu-se motivele în mod concret; 

- dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv; 

- dacă se contestă calificarea cadrului medical delegat sau lipsa autosanitarei; 

- dacă se contestă neregularitatea terenului de joc (dimensiunile terenului și ale porților, inexistența 

sau starea plaselor porților și a steagurilor de colț, a marcajului, etc.) 

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 intrați ulterior în joc; 

- dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscriși în raportul de arbitraj. 

 Asociaţiile (cluburile) care prin delegaţii lor introduc contestaţii nejustificate, de rea credinţă, lipsite de 
motive vor fi  penalizate  cu 200 lei plus achitarea cheltuielilor de deplasare a celor contestati conform R.O.A.F. 

Echipa in culpa va trebui sa achite valoarea contestatiei (100 lei) echipei adverse. 

O echipă nu poată să se retragă din campionat, numai în cazul unui preaviz motivat, înaintat Comitetului 
Executiv al A.J.F. Mures. În caz contrar secţia respectivă se va radia dintre membrii secţiilor afiliate în conformitate 

cu Statutul A.J.F. Mures şi a Hotărârii Comitetului Executiv A.J.F. Mures, fiind penalizata cu 2.000 lei suma ce 
trebuie platita pina la urmatoarea inscriere in campionat. 

Echipele se deplasează la jocuri cu două rânduri de echipamente de culoare diferita, gazdele având dreptul 

de a juca pe teren propriu în echipament principal. 
Neprezentarea la jocuri în afara cazurilor speciale vor avea următoarele consecinţe: 

- pierderea jocului cu 3:0 
- penalizarea echipei cu 3 puncte 

- plata sumei de despăgubire de 750 lei catre A.J.F. Mures, pana la prima şedinţă de lucru 
de marţi de la data neprezentării. În caz contrar echipa în culpă nu se va programa la jocuri până 

la achitarea sumei. Din aceasta suma se va plati 250 lei echipei adverse (cheltuieli proprii), se va 

achita baremul oficialilor (arbitri si observator) iar diferenta va ramane in contul A.J.F. Mures. 
În caz de neprezentare a arbitrilor, jocul se va reprograma, fără brigadă completă de arbitri nu se poate 

desfăşura jocul.  
 

SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ 

 



Responsabilitatea asigurării securităţii şi siguranţei revine Asociaţiei/Clubului sportiv organizator. Aceştia au 

obligaţia să asigure securitatea echipei vizitatoare, a arbitrilor si a observatorului (unde este cazul), sub sancţiunea 
suspendării terenului de joc pe termen nelimitat. În caz de incidente au obligaţia să însoţească în deplină siguranţă 

toţi oficialii pină la plecarea din localitatea unde a avut loc jocul. 

 
CONDIŢII DE STABILIRE A REZULTATELOR 

 
În urma analizării rapoartelor de arbitraj, se vor omologa rezultatele în vederea întocmirii clasamentelor 

astfel : 

- joc câştigat - 3 puncte  
- joc egal - 1 punct 

- joc pierdut - 0 puncte 
 Ierarhia valorică a echipelor participante în campionate se stabileşte prin cumularea punctelor pe toată 

durata desfăşurării competiţiei. 
 Atunci când competiţia este organizată este organiz in sistem “sezon regulat-play off/play out”, punctele 

realizate în sezonul regulat vor fi împărţite in două, astflel că echipele vor incepe play offul sau play outul cu 

jumătatea punctelor  acumulate în sezonul regulat. Daca rezultatul împărţirii este o sumă cu 5 zecimi, aceasta se 
va rotunji în sus. 

 
MĂSURI DISCIPLINARE 

 

Echipele care  vor fi depistate cu neregularitati (substituire, fals in acte, etc.) vor fi sanctionate conform 
regulamentelor disciplinare (1000 lei amenda). Aceasta suma trebuie platita pina la urmatoarea etapa de 

campionat in caz contrar echipa nu va fi programata in competitie.   
Comisia de Copii si Juniori şi Comisia de Disciplină a A.J.F. Mures va lua măsuri disciplinare împotriva 

jucătorilor, oficialilor şi arbitrilor conform regulamentului disciplinar (R.O.A.F. ediţia 2018) si conform 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Mures în cazul nerespectării regulamentelor, a actelor nesportive şi a 

incidentelor de orice natură. 

 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Jucătorul care a înscris cel mai mare număr de goluri pe parcursul ediţiei de campionat, va fi declarat 

golgheterul campionatului şi va fi premiat. Pentru a ţine o evidenţă corectă, arbitri au obligaţia de a trece 

marcatorii în raportul de arbitraj imediat după terminarea jocului iar delegaţii ambelor echipe sunt obligaţi să 
semneze de luare la cunostinţă. 

Nici un jucător nu va purta accesorii care sunt periculoase pentru el însuşi sau pentru ceilalţi jucători 
(inclusiv orice fel de bijuterii). Jucătorii în mod obligatoriu vor purta apărători pentru tibie, fără care arbitri nu-i vor 

accepta în joc. 

Arbitri au obligaţia de a consemna în raportul de arbitraj înlocuirile de jucători efectuate în timpul jocului, 
imediat după terminarea acestuia, iar delegatii celor două echipe vor semna de luare la cunoştinţă. 

Refuzul delegaţilor de a semna de luare la cunoştinţă a sancţiunilor disciplinare, a marcatorilor golurilor 
şi/sau a inlocuirilor de jucători atrage penalitate de 200 lei. 

1. În vederea elucidării corecte a unor litigii, incidente dintre cluburi și asociații, comisiile jurisdicționale și 

tehnice solicită prezentarea în fața comisiilor a conducătorilor, a arbitrilor, observatorilor în cauză. 

Având în vedere că în majoritatea cazurilor persoanele oficiale convocate nu-și onorează convocarea, 

din Ediția 2018-2019, cei în cauză vor fi sancționați conform Art. 109.2 din Regulamentul Disciplinei. 

2. Începând din Ediția 2018-2019 a campionatelor, în cazul solicitării eliberării fișei personale a jucătorilor 

care se transferă în alte județe, categorii superioare organizate de F.R.F. se va achita o taxă de 

15(cincisprezece)lei. 

Situaţiile neprevăzute în acest regulament vor fi soluţionate de către A.J.F. Mures în conformitate cu 
prevederile R.O.A.F.-lui ediţia 2018. 

Necunoaşterea regulamentelor nu scuteşte pe nimeni de responsabilitate şi consecinţe. 

 
Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Comitetului executiv din data de 06.08.2018 


