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REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI UNDER 15 

EDIȚIA 2021 / 2022 – FAZA JUDEȚEANĂ 

 

Campionatul Național Juniori UNDER 15 (jucători născuți după 01.01.2007) la fotbal este 

organizat de către AJF SUCEAVA. 

În etapele județene organizate de AJF-uri participă obligatoriu echipele de juniori aparținând 

cluburilor din liga I, a II-a, a III-a, liga a IV-a; Cluburile cu activitate exclusivă de 

juniori,cluburile aparținând M.E.C. și pe bază de înscriere și alte cluburi și asociații din județe, 

afiliate la F.R.F. sau A.J.F.  

ART. 1. PARTICIPANȚI  

Participă echipele cluburilor și asociațiilor sportive afiliate la F.R.F. sau A.J.F, cuprinzând 

jucători legitimați născuți după 01.01.2007.  

Echipele participante vor juca în  turneu până la data de …………….. ,dată la care AJF Suceava 

va trebui saă desemneze echipele participante în Liga Elitelor U15. După data de ……………. 

AJF Suceava va organiza un campionat doar pentru echipele rămase în competiție.  

Urmând ca la finalul sezonului să se stabilească Campioana Județeană U15. 

ART 1.1 ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

Cluburile şi asociaţiile sunt obligate să asigure asistenţa medicală pe toată durata desfăşurării 

jocurilor, cu medic sau asistent medical. La toate jocurile cadrul medical delegat va 

prezenta o delegaţie eliberată de organul sanitar competent şi actul de identitate sau 

legitimaţia de serviciu eliberată de o unitate sanitară şi actul de identitate. De asemenea, pe 

toată durata jocului, clubul organizator va asigura prezenţa la stadion a două maşini de 

intervenţie, numărul de înmatriculare fiind comunicat oficialilor şi notat în rapoartele de 

joc, respectiv de observare, maşinile respective fiind folosite în cazul unor accidentări grave 

care necesită transportul de urgenţă la o unitate sanitară. 
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Arbitrii sunt obligaţi să nu înceapă jocul în cazul în care cadrul medical delegat nu se prezintă în 

max.15 minute de la ora oficială, în cazul în care asistenţa medicală nu este asigurată pe toată pe 

toată perioada desfăşurării jocului sau nu îndeplineşte condiţiile mai sus menţionate. 

ART.1.2 DREPTUL DE JOC  

Au drept de joc în Campionatul național al juniorilor UNDER 15 ediția 2021/2022, jucătorii 

născuți în anul 2007 și mai mici. 

Jocurile se vor disputa pe parcursul a două reprize a 35 minute fiecare cu o pauză regulamentară 

de 15 minute între reprize. Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc 

egal și 0 puncte pentru joc pierdut (ROAF, art. 23). 

Participarea în competiție se face pe baza următorului document:  

Carnetul de legitimare având aplicată viza anuală (2021, respectiv 2022), și viză medicală 

aplicată de către Policlinica pentru Sportivi; Copie B.I. sau Certificatul de naștere (după caz). 

ART. 2. REGULAMENTUL JOCULUI 

Terenul de joc:  90/105 x 60/68 m  

Careul:  16.5m  Dimensiunea porților: 7,32/2,44m 

Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 5; 

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 11 m de la mijlocul porții și la distanță 

egală de stâlpii porții; 

Lovitura de colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț al 

suprafeței de joc.  

Durata jocului  

- Jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte 35 de minute fără prelungiri (timp 

efectiv după cronometru). Durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei 

lovituri de pedeapsă. Pauza între reprize va fi de 15 minute.  

Număr de jucători:  

- Fiecare echipă va fi formată din 10 jucători de câmp și un portar = 11 jucători;  

- Un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.  



                                                                     

                                                      ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL SUCEAVA 
                    
                                             CUI:10425440, Adresa: B-dul. 1 Decembrie 1918   (colț cu intrarea în stadionul “Areni”, poarta nr.1,din strada “Universității”) 

                                                                                                                                                                                                           Tel./Fax.: +40 0330 803 224 
                                                                                                                                                                                                    Mobil: +40 745 660 249 

                                                                                                                                                                                      Adresă Email : ajf_suceava@yahoo.com 

 
                                                                   
                                                                                                                                                                                          

 

Înlocuiri de jucători:  

- Schimbările se pot efectua când mingea este în afara jocului. Numărul schimbărilor într-un joc 

este de 7;  

Echipamentul jucătorilor:  

- un tricou cu mânecă scurtă sau lungă (numerotat). Șort, jambiere, încălțăminte adecvată 

suprafeței de joc și apărători – obligatorii pentru toți jucătorii;  

- portarul poate avea pantalon lung. Echipamentul acestuia trebuie să aibă o culoare distinctă față 

de ceilalți jucători și arbitri;  

- jucătorii nu trebuie să poarte obiecte periculoase pentru ei sau pentru alți jucători, inclusiv 

bijuterii. 

 Pentru orice abatere de la aceste reguli jucătorul este trimis de către arbitru în afara 

suprafeței de joc pentru a-și corecta sau completa echipamentul. Jucătorul poate reintra pe 

teren numai când jocul este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.  

Arbitrul:  

- Fiecare joc este condus de câte trei arbitri care au autoritate deplină în aplicarea legilor jocului. 

Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  

Fluierul de începere:  

- Fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;  

- Un gol poate fi marcat direct după fluierul de începere. 

Mingea de arbitru:  

- Este modul de a relua jocul după o oprire temporară.  

Mingea în afara jocului:  

- Mingea nu se joacă atunci când: 

 a) A traversat în totalitate linia de poartă sau linia de tușă, pe sol sau în aer;  

b) Jocul a fost întrerupt de arbitru.  

Mingea în joc:  
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- Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau din 

arbitru.  

Faulturi și comportamentul nesportiv – sunt pedepsite după cum urmează: 

Lovitură liberă directă se acordă în următoarele situații:  

- Lovește sau încearcă să lovească un adversar;  

- Împinge un adversar;  

- Împiedică sau încearcă să împiedice un adversar;  

- Ține un adversar;  

- Atinge în mod deliberat mingea cu mâna.  

Lovitura liberă directă se execută din locul unde s-a comis infracțiunea. Adversarii trebuie să 

se afle la o distanță de minimum 9,15 m față de minge.  

Lovitura de pedeapsă:  

- Se acordă dacă un jucător a comis una din greșelile enumerate mai sus în interiorul propriei 

suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, cu condiția ca aceasta să fie în 

joc.  

Lovitura liberă indirectă – se acordă în următoarele situații:  

- Portarul face una din următoarele greșeli:  

a) atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în mod deliberat de către un 

coechipier;  

b) atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct de la un coechipier printr-o 

lovitură de reluare a jocului;  

- În opinia arbitrului un jucător:  

a) joacă într-o manieră periculoasă;  

b) împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este jucată.  

Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se face în 

situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care lovitura se 
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execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, în locul cel mai apropiat de unde s-a 

comis greșeala.  

Sancțiuni disciplinare  

- Acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) implică eliminarea din teren. 

- Acordarea cartonașului roșu determină eliminarea din teren; 

Punctaj  

Sistemul de atribuire a punctelor va fi conform Art. 23 din ROAF: - Joc câștigat 3 puncte, 

joc egal 1 punct și joc pierdut 0 puncte.  

Departajarea echipelor  

Dacă după disputarea jocurilor două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte se vor 

aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de 

departajare:  

a) Cel mai mare număr de puncte obținute în meciurile dintre echipele aflate la egalitate de 

puncte;  

b) Golaverajul în meciurile din grupă disputate între echipele aflate la egalitate de puncte;  

c) Cel mai mare număr de goluri marcate între echipele aflate la egalitate de puncte;  

d) Dacă după aplicarea acestor criterii, din 3 echipe mai rămân 2 echipe la egalitate de puncte se 

reiau în ordine criteriile de la a la c pentru a determina clasamentul acestor echipe. Dacă această 

procedură nu dă rezultat se aplică în ordine criteriul e şi f;  

e) Rezultatele tuturor meciurilor din grupă în ordinea de mai jos (atenţie nu punctele, ci scorurile 

înregistrate): - Golaverajul (Cel mai mare număr de goluri marcate).  

f) Tragere la sorţi.  

Contestații  

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, arătându-se motivele în mod concret;  
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b) În pauză sau după terminarea jocului înainte de restituirea carnetelor de legitimare de 

către arbitru - dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscriși în raportul de 

arbitraj. 

 

Comitetul Executiv AJF Suceava va stabili seriile ,programul regulamentului și localitățile unde 

se vor desfășura turneele pentru stabilirea echipelor participante în Liga Elitelor U15,dar și 

programul final al competiției după data de …………….. 

 

 
 


