REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL JUNIORI ”A1”
NIVEL JUDEȚEAN - EDIȚIA 2015 / 2016
OBIECTIVE:
‐ Depistarea de noi talente din rândul juniorilor născuți în anul 1997 și mai tineri, care
participă în campionatele județene de juniori;
‐ Organizarea unei competiții cu finalitate națională pentru echipele de juniori aflate cu
precădere în zona extraurbană ce nu participă în Campionatul Național al Juniorilor ”A” organizat
de Federația Română de Fotbal (FRF).
ART. 1 - PARTICIPANȚI

Au drept de joc în Campionatul Național Juniori A1 ‐ nivel județean, ediția 2015/2016
născuți în anul 1997 și 1998. Jucătorii mai mici de vârstă, pentru a avea drept de joc trebuie să
prezinte o adeverință eliberată numai de către Policlinica pentru Sportivi în care să se specifice că
pentru respectivul jucător nu există contraindicații de a practica activitatea sportivă specifică
fotbalului. Adeverințele vor fi individuale pentru fiecare jucător aflat în situația menționată mai
sus.
a) În campionatul județean organizat de AJF‐uri participă toate unitățile sportive afiliate la
Asociația Județeană de Fotbal (AJF/AMFB), care solicită înscrierea în campionat, acceptând,
totodată, respectarea și aplicarea prezentului regulament.
b) Au drept de joc în această competiție jucătorii născuți în anul 1997 și mai tineri, care au
viză anuală AJF în anii 2015 și, respectiv, 2016.
c) NU au drept de joc jucătorii juniori care participă în Campionatul Național al Juniorilor
”A” și ”B”, Liga I , Liga a 2‐a, Liga a 3‐a, Campionatele Naționale de Futsal, ediția 2015/2016, și
implicit, au viza FRF pe carnetul de legitimare. Dreptul de joc pentru Juniorii A de nivel județean
este stipulat în ROAF – Art. 34, alin. 3 – ”În campionatul de juniori A1 – judeţean au drept de joc
jucătorii juniori sub 19 ani care participă exclusiv în acest campionat.”
d) În cazul în care jucătorul este nou legitimat în anul 2016, el nu necesită viza anuală pe
anul 2015. Dacă jucătorul nu este nou legitimat și nu are viza AJF pe anul 2015, el va prezenta o
adeverință parafată, semnată (de secretarul general sau de președintele AJF) și înregistrată de AJF‐
ul de care aparține clubul la care evoluează, în care să se specifice perioada în care nu a evoluat în
competițiile organizate de AJF. În acest caz, dacă jucătorul nu prezintă adeverința, el nu
îndeplinește cerințele necesare acordării dreptului de joc.
e) Echipele câștigătoare la nivel județean vor fi transmise către Serviciul Competiții Copii
și Juniori al FRF, împreună cu anexa 1 a prezentului regulament, pâna la data de 05 iunie 2016
(a se informa de FRF data exactă într‐o adresă ulterioară), ora 12.00. (fax – 021.302.91.75 sau e‐
mail: juniori@frf.ro). Documentul va conține numele complet al clubului calificat, terenul unde
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echipa evoluează în jocurile aflate în organizare proprie, numele și numărul de telefon ale
delegatului echipei , număr de înregistrare AJF, semnătura președintelui AJF și ștampila AJF.
f) AJF‐urile, care nu vor transmite numele echipei câștigătoare până la 05 iunie 2016, nu
vor avea reprezentantele programate în etapa interjudețeană sau în fazele superioare ale
competiției.
g) În cazul în care unul sau mai mulți jucători au viză anuală FRF pe anul 2015, aceștia vor
avea drept de joc în campionatul național al juniorilor ”A1” de nivel județean dacă pe carnetele de
legitimare ale acestora a fost operat transferul la echipa unde evoluează momentan în perioada
oficială de transfer pentru campionatul 2015/2016 ( iunie – 07 septembrie 2015).
h) Corespondența prin fax dintre FRF și echipele participante se va face exclusiv prin
intermediul AJF‐urilor.
ART. 2 - CAMPIONATELE JUDEȚENE

Perioada de desfășurare: septembrie 2015 – 05 iunie 2016
a) Asociațiile Județene de Fotbal se vor conforma actualului regulament în organizarea
etapei județene.
b) Se califică pentru etapele superioare organizate de FRF echipele campioane ale județului
la această competiție.
c) Criteriile de departajare în această fază se vor aplica conform ROAF (articolul ce
stabilește alcătuirea clasamentelor în competiții).
d) Atât în cadrul etapelor pe județ, cât și în cel al etapelor superioare ale competiției, se vor
acorda 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru rezultat de egalitate și 0 puncte pentru
înfrângere (ROAF, art. 23).
f) Regulile jocului pentru toate etapele competiției – se vor respecta regulile internaționale
‐ IFAB.
g) Pentru toate jocurile din cadrul competiției, antrenorii echipelor trebuie să aibă minim
licența ”C” UEFA pentru a putea sta în spațiul tehnic al echipei rezervat băncii de rezervă.
h) Meciurile contând pentru această fază a competiției se vor desfășura după programarea
Asociațiilor Județene de Fotbal, conform ROAF.
i) Punct al articolului valabil pentru etapele superioare etapei județene. Cluburile
câștigătoare ale acestei faze competiționale au obligația de a transmite prin AJF‐uri până la data
de 07 iunie 2016 (nr. fax : 0213029175 sau prin e‐mail: juniori@frf.ro) echipele câștigătoare ale
fiecărei faze.
ART. 3. - ETAPA INTERJUDEȚEANĂ

a) Participă echipele câștigătoare ale campionatului județean pentru juniorii A1 de nivel
județean, care vor disputa o manșă tur‐retur. Echipele câștigătoare ale etapei județene vor fi
împerecheate pe baza criteriului geografic de FRF prin Serviciul Competiții Juniori, care va stabili și
ordinea de disputare (acasă sau în deplasare) a partidelor prin tragere la sorți.
b) Jocurile se vor desfășura după următorul program:
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Tur: Joi, 09 iunie 2016, ora 17.30 (a se stabili ulterior data exactă)
Retur: 11 iunie 2016, ora 17.30 (a se stabili ulterior data exactă)
c) Criteriile de departajare se vor aplica conform ROAF. În caz de egalitate (la puncte,
golaveraj general și goluri marcate în deplasare) după jocul retur, se va trece direct la executarea
loviturilor de departajare, potrivit procedurilor de determinare a câștigătorului jocului stabilite de
IFAB prin Legile Jocului.
d) Jocurile din toate etapele competiției se vor disputa pe parcursul a două reprize a 45
minute fiecare, cu o pauză de 15 minute între reprize. Pe parcursul jocului se pot efectua 5
schimbări de jucători de fiecare echipă, dintre cei înscriși în raportul de arbitraj.
f) Un delegat al A.J.F. la care este afiliată echipa organizatoare va fi observator de joc la
meciurile din etapa interjudețeană.
g) Cluburile sportive răspund de ținerea evidenței avertismentelor acordate jucătorilor
proprii pe toată durata competiției. Acestea răspund de respectarea prevederilor privind dreptul
de joc al jucătorilor și oficialilor avertizați și eliminați în etapele de zonă, semifinală și finală.
h) La toate jocurile din competiție se vor prezenta carnetele de legitimare, având vizele
anuale necesare și viza medicală aplicată pe carnetul de legitimare, valabile la data desfășurării
competiției. Acestea vor fi însoțite în mod obligatoriu de cărțile de identitate în original sau de
pașapoarte valabile.
i) Neprezentarea la joc în faza interjudețeană, după ce AJF‐ul de care aparține echipa în
cauza a anunțat participarea acesteia în scris, va fi penalizată conform ROAF (neprezentarea la
turnee finale). De asemenea, neprezentarea la oricare dintre etapele superioare fazei județene va
atrage asupra sa consecințele stipulate în ROAF‐ul valabil la data neprezentării la meci/meciuri
(regulamentul disciplinar + amenda aferentă conform penalităților sportive).
ART. 4. - ETAPA ZONALĂ

Turneul zonal va avea loc în perioada 16 – 19 iunie 2016.
Ședința tehnică va avea loc luni, 13 iunie 2016, ora 12.00, la sediul FRF – Casa Fotbalului
– București, în prezența delegaților echipelor calificate, unde se vor stabili localitățile în care se
vor disputa jocurile din cadrul etapei zonale și, prin tragere la sorți, ordinea jocurilor. Se vor
alcătui, de FRF, patru grupe, constituite pe criteriu geografic și programul jocurilor va fi stabilit prin
tragere la sorți în prezența ehipelor participante.
Joi, 16 iunie 2016 este prevăzută sosirea echipelor calificate în localitățile unde se va
organiza zona. În zilele de 17, 18 și 19 iunie 2016, după masă vor avea loc jocurile din cadrul
celor 4 zone.
a) Avertismentele din cadrul etapei interjudețene se anulează pentru faza de zonă a
competiției.
b) În cadrul grupelor din etapa de zonă, la un număr de două avertismente primite în două
jocuri diferite – 1 etapă suspendare (dacă al doilea cartonaș a fost luat în ultimul meci din etapa de
zonă, jucătorul nu va fi suspendat pentru semifinale); două avertismente într‐un meci – 1 etapă
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suspendare (indiferent de faza competiției); eliminare directă – minim 1 etapă suspendare
(indiferent de faza competiției).
c) Avertismentele primite la jocurile din cadrul turneului zonal se anulează pentru etapele
superioare. Etapele de suspendare, neefectuate în urma unei eliminări, își vor păstra efectul și se
vor efectua în etapele următoare până la epuizarea lor.
d) La toate jocurile din cadrul turneelor zonale, în cazul în care un joc se va termina la
egalitate, departajarea se va realiza prin executarea de lovituri de la punctul de pedeapsă.
Echipa învingătoare va obține două puncte, iar echipa învinsă 1 punct.
Prima serie de 5 lovituri va fi executată de jucătorii desemnați de conducerile tehnice ale
echipelor în cauză. Dacă, după executarea primei serii de lovituri de departajare egalitatea va
persista, se vor executa alternativ câte o lovitură de la 11m de fiecare echipă (alți jucători decât cei
care au executat prima serie de 5 lovituri) până în momentul când una dintre echipe nu va marca.
Loviturile de departajare se vor executa numai de jucătorii prezenți pe terenul de joc la sfârșitul
jocului. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se va stabili prin tragere la sorți.
g) Golurile marcate în cadrul penalty‐urilor de departajare după timpul regulamentar nu se
vor cuantifica la golaverajul general al echipelor.
h) În cadrul acestei etape, cât și a celor ulterioare ei, un număr de 4 arbitri vor fi prezenți la
fiecare meci.
ART. 5. - ETAPA SEMIFINALĂ.

a) Semifinalele vor avea loc joi, 23 iunie 2016
Sosirea echipelor va avea loc în după–amiaza zilei de 22 iunie 2016, când va avea loc și
tragerea la sorți pentru stabilirea adversarilor.
Conform tragerii la sorți efectuată la sediul FRF:
Câștigătoarea Grupei ... vs Câștigătoarea Grupei ...
Câștigătoarea Grupei ... vs Câștigătoarea Grupei ...
b) În caz de egalitate după timpul regulamentar de joc (90 de minute), se vor executa
lovituri de la 11m pentru departajarea echipelor, conform regulilor IFAB.
c) Avertismentele primite în etapa semifinală se anulează pentru etapa finală. Sancțiunile
pronunțate ca urmare a eliminărilor își vor păstra valabilitatea.
ART. 6. - ETAPA FINALĂ

a) Jocurile vor va avea loc vineri, 24 iunie 2016
Jocul pentru locul 3 – ora 17.00
Finala – ora 19.00
b) Atât jocurile din etapa semifinală, cât și din cea finală, se vor disputa pe un teren stabilit
de Serviciul Competiții Juniori din cadrul FRF.
c) În caz de egalitate după timpul regulamentar de joc (90 de minute), se vor executa
lovituri de la 11 metri pentru departajarea echipelor, conform regulilor IFAB.
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d) Echipa câștigătoare va fi declarată „CAMPIOANA CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE
JUNIORI A1, EDIȚIA 2015‐2016, și va primi o cupă, tricouri, medalii și mingi drept premii.
ART. 7. - ASISTENȚA MEDICALĂ ȘI AVIZUL MEDICAL

a) La meciurile din cadrul etapei interjudețene, turneului zonal, etapei semifinale și etapei
finale, asistența medicală va fi asigurată gratuit de organizatori, astfel: ambulanță dotată cu
mijloace de resuscitare, medic sau asistent medical cu delegație, mașină suplimentară, ce are
înscripționată crucea roșie pe aceasta.
b) La fiecare etapă din fazele superioare competiției (etapele interjudețeană, zonală,
semifinală și finală), fiecare echipă gazdă are obligația, conform ROAF, să aibă prezent pe banca de
rezervă un medic sau un asistent medical în condiții regulamentare (ce va avea asupra sa
legitimație de serviciu și carte de identitate valabile).
c) Avizul medical pentru etapele județeană și interjudețeană va fi stabilit de AJF‐ul de pe
raza căruia se află clubul. Pentru celelalte etape (etapele de zonă, semifinală și finală), avizul
medical va fi de la policlinica pentru sportivi.
ART. 8. - DISPOZIȚII FINANCIARE

a) Fiecare echipă își va suporta cheltuielile de transport, cazare, masă și baremul de arbitraj
pe toată durata competiției.
b) Baremul de arbitraj va fi stabilit de Comitetul Executiv al FRF. Acestea vor fi achitate în
mod egal de cele două echipe. Cheltuielile de transport: un transport pentru întreaga brigadă.
Aceste cheltuieli vor fi împărțite în mod egal între toate echipele participante la jocurile din ziua
respectivă.
c) Baremul de observare va fi stabilit de Comitetul Executiv al FRF și va fi achitat în mod
egal de cele două echipe. Nu se vor deconta cheltuielile de transport pentru etapele zonală,
semifinală și finală.
d) Fiecare club/asociație sportivă participant(ă) în această competiție este responsabil(ă)
de comportarea jucătorilor, oficialilor și suporterilor proprii.
e) Pentru etapa de zonă, echipele organizatoare vor suporta cheltuielile de cazare,
transport local și masă pentru delegatul FRF.
ART. 9. - ALTE PREVEDERI

a) În cazul situațiilor neprevăzute în prezentul regulament, ce pot apărea în timpul
desfășurării competiției (etapa interjudețeană, turneele zonale, semifinale și finala), observatorul
de joc va comunica decizia luata de Președintele/Vicepreședintele Comisiei de Disciplină a FRF.
b) FRF nu este răspunzătoare de nici o accidentare sau eveniment neprevăzut care implică
un jucător, oficial sau suporter sau de orice tip de pagubă suferită de o persoană fizică, un club
sau o asociație sportivă.
c) Terenurile de joc la toate fazele de desfășurare ale competiției pot fi eligibile pentru
disputarea partidelor dacă se află în condițiile de omologare FRF pentru juniori.
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d) Mingile de joc vor fi puse la dispoziție de clubul organizator la etapele interjudețeană și
zonală și de echipa gazdă (ce va fi stabilită prin tragere la sorți în cadrul ședinței tehnice) pentru
etapele semifinală și finală.
e) Începând cu etapa interjudețeană, organizarea tuturor jocurilor va fi asigurată similar
jocurilor de Juniori Republicani A, excepție făcând prezența pompierilor la stadion, care este
opțională.
f) Condiții pentru obținerea organizării turneului zonal:
 ‐ punerea la dispozitie a unui teren gazonat omologat de FRF;
 ‐ cele mai avantajoase condiții asigurate echipelor participante pentru cazare, masă și
antrenament;
 ‐ asigurarea gratuită pe tot parcursul turneului zonal a asistenței medicale: o
autosanitară dotată cu mijloace de resuscitare, un autoturism pe care să fie aplicată crucea roșie,
un medic sau un asistent medical delegat de Serviciul Județean de Ambulanță, având delegație
eliberată de aceștia și documente prin care să‐și dovedească calitatea (legitimație de serviciu) și
identitatea (carte de identitate);
 ‐ asigurarea gratuită a securității în incinta stadionului de joc pentru toate jocurile;
 ‐ asigurarea gratuită a securității în vecinătatea stadionului de joc (jandarmerie sau
poliție locală) pentru toate jocurile;
 ‐ asigurarea gratuită pentru toate jocurile a copiilor de mingi;
 ‐ asigurarea gratuită pentru toate jocurile a minim 3 mingi de joc nr. 5;
 ‐ asigurarea prezenței administratorului stadionului la toate jocurile.
g) În acordarea organizării turneului zonal, prioritate vor avea cei care vor asigura cele
mai bune terenuri de joc și care nu au organizat turnee oficiale de fotbal pentru juniori timp de
cel puțin 1 an în localitate.
i) Deciziile Serviciului Competiții Juniori din cadrul FRF sunt definitive.
j) FRF este proprietarul 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 FRF. Drepturile de exploatare media a
jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu se pot efectua fără consimțământul prealabil și
expres al FRF.
k) În cazul în care vor exista contestații regulamentare efectuate în timpul turneelor zonale,
semifinale și finale, iar plata nu se va putea face în termen util în contul FRF, cluburile/asociațiile
sportive vor plăti taxa de contestație delegatului FRF pe baza unui proces‐verbal în dublu exemplar
(pentru delegatul FRF și pentru delegatul clubului/asociației sportive). Contestațiile trebuie plătite
și soluționate, dacă este nevoie, de Comisia de Disciplină a FRF, care va fi informată telefonic de
fiecare situație de delegatul FRF (atât cazurile de contestație, cât și cele disciplinare) și, la rândul
ei, va comunica telefonic delegatului FRF deciziile luate, acestea urmând fi publicate pe site‐ul
oficial al FRF și aplicate imediat.
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Campionatul Județean de Juniori A1 se dispută în conformitate cu dispoziţiile prevăzute
în ROAF, ediţia 2015. Situaţiile neprevăzute vor fi soluţionate într‐o manieră definitivă și
irevocabilă de Comisia Centrală de Copii şi Juniori.
Cluburile organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la competițiile
organizate de către FRF. Toate operațiunile legate de sectorul Competiții al FRF privind
transferările jucătorilor juniori se pot efectua până la data de 07 septembrie 2015.
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.
Fiecare echipa își va suporta cheltuielile de transport, cazare, masă și arbitraj pe toată
durata competiției.
FRF 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, un club sau asociație sportivă.
NOTĂ. Datele de desfășurare a etapelor superioare ale campionatului pot fi
modificate în funcție de examenele naționale și structura anului școlar 2015/2016.

Comisia Centrală de Copii și Juniori FRF
Președinte Pavel Velcotă
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