
 

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI 

CAMPIONATUL JUDETEAN U16 – fotbal 

feminin 
(jucătoare născute dupa 01-01-2007) 

 

 

1. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 

Sistemul de desfășurare al competiției este prezentat si in Anexa 1 
 

2. PARTICIPANȚI 

Au dreptul de a participa echipele de junioare ale tuturor cluburilor de fotbal afiliate Asociatiei 
judetene de Fotbal Sibiu si care au respectat procedura inscrierilor conform ROAF, pentru editia 
de campionat 2022-2023 . 

Cluburile sportive participante sunt obligate să respecte urmatoarele prevederi ale ROAF : 

• să aibă angajați antrenori calificați. 

• să respecte statutul, regulamentele şi deciziile luate de către comisiile AJF Sibiu. 

• să dețină în calitate de proprietar sau să aibă contract de închiriere pentru anul competițional 2022 – 
2023 cu o bază sportivă a cărui teren să fie omologat de către AJF Sibiu conform ROAF. 

• să prezinte la Departamentul Competiții, din cadrul AJF Sibiu documentele solicitate prin 
formularul de înscriere până la data de 23.09.2022. 

• operațiunile privind transferurile jucătorilor juniori se pot efectua în perioadele de transfer 
anuale aprobate de către Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. 

• cluburile organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la competițiile organizate 
de către AJF Sibiu. AJF Sibiu nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o accidentare suportată de un 
jucător, oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de către o persoană fizică, un club sau 
asociație sportivă. 

3. DREPTUL DE JOC 

Au drept de joc în ”Campionatul Judetean U16”, ediția 2022 – 2023 jucătoare nascute dupa 
01.01.2007. 

Identificarea lor se face de către brigada de arbitri, pe baza carnetului de legitimare și a copiei cărții 
de identitate, sau a pașaportului,sau al copiei după certificatul de nastere, conform ROAF.  

Avertismentele (cartonașele galbene) acumulate de jucători, NU vor fi preluate în cadrul 
etapelor succesive ale aceleiași competiții (etapele naționale). 

Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 11 jucători, dintre care unul este 
portar. 

Durata unui joc este de 70 de minute, împărțit în două reprize egale a câte 35 de minute, cu o 
pauză care nu va depăși 15 minute. Pe toată durata celor două reprize se pot efectua un numar de 
înlocuiri egal cu numarul jucatorilor inlocuitori trecuti in raportul de joc (pentru fiecare echipă). 
NOTA- Daca ambele echipe efectueaza in acealasi timp schimbare, se consideră oprire a jocului 
pentru fiecare dintre ele. 

 



 

 

4. CRITERIILE DE DEPARTAJARE 

Toate jocurile vor fi în conformitate cu Art. 27, alin. 3 din ROAF, cu excepția etapelor în care 
”sistemul este eliminatoriu”, respectiv: joc câștigat 3 puncte, joc egal 1 punct și joc pierdut 0 puncte. 

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: 
Faza grupelor : 

1. Numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate în etapa respectivă între 
echipele aflate la egalitate de puncte, (ex: Dacă două sau mai multe echipe se află la 
egalitate de puncte la finalul etapei regulare, pentru departajare se iau în considerare doar 
meciurile din această etapă a competiției) 

2. Numarul mai mare de goluri marcate in toate partidele. 
3. Numarul mai mic de goluri primite. 
4. Numarul mai mic de cartonase rosii 
5. Numarul mai mic de cartonase galbene 
6. Tragerea la sorti . 

5. DIMENSIUNILE TERENULUI 
Suprafața terenului de joc 

Terenul de joc trebuie să fie o suprafață de joc în totalitate naturală / artificială, omologat AJF 
conform ROAF. 

6. ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL 

Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezența la teren a unui 
autoturism pe care să fie inscripționat o cruce roșie pe fond alb. Acest mijloc de transport trebuie să 
stea la dispoziție, în incinta terenului de joc sau în imediata apropiere, pe toată durata jocului iar 
numarul de înmatriculare ale acestora vor fi înscrise în raportul de arbitraj. Cadrul medical delegat 
are obligația de a prezenta la toate jocurile o delegație eliberată de către organul sanitar competent, 
legitimația de serviciu,diploma de studii precum și un act de identitate. 

În cazul în care, din motive obiective, cadrul medical delegat nu a ridicat delegaţia eliberată de 
unitatea medicală de care aparține, prin excepţie se admite ca arbitrul să decidă începerea jocului pe baza 
legitimaţiei de serviciu eliberată de unitatea medicală, prezentată de cadrul medical. În acest caz, arbitrul 
va înscrie în raportul de arbitraj numele şi prenumele cadrului medical, numărul, data şi unitatea 
medicală care a eliberat legitimaţi. 

7. COMPETENȚELE COMISIILOR AJF Sibiu. 

- Departamentul de Competiții, răspunde de organizarea competiției Campionatul Judetean U16 

Feminin. 

- Comisia Judeteana a Arbitrilor răspunde de delegarea arbitrilor la toate etapele competiţiei 

Campionatul Judetean U16 Feminin. 

- Comisia de Disciplină și Etică a AJF Sibiu judecă toate cazurile în care este încălcat 

Regulamentul Disciplinar și toate cauzele în care nu se respectă ROAF. 

8 . DISPOZIŢII FINALE 

Campionatul Judetean U16 feminin se dispută în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în ROAF. 
Situaţiile neprevăzute vor fi soluţionate într-o manieră definitivă și irevocabilă de către Departamentul 
Competiții, al AJF Sibiu . 

Datele de desfășurare a etapelor vor putea fi reprogramate în funcție evolutia pandemiei de 
COVID 19 in Romania, de normele legislative in vigoare, de jocurile echipelor naționale 
sau de examenele MEC și structura anului școlar 2022 - 2023. 

Dreptul de proprietate al AJF Sibiu asupra competițiilor de juniori: 



 

”AJF Sibiu este proprietara drepturilor de exploatare a competițiilor pe care le organizează. 
Toate jocurile organizate în cadrul competițiilor oficiale de juniori nu pot fi difuzate audiovizual 
(televiziune, telefonie mobilă, internet etc.) fără acordul AJF Sibiu.” 

Drepturile de exploatare a jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu se pot efectua fără 
consimțământul prealabil și expres al Ajf Sibiu. 

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Regulamentului de 
Organizare a Activității Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul  și 
Transferul Jucătorilor, Legilor 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 AJF Sibiu în vigoare. 

 
 
 
 
 


