REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL JUNIORI ”B1”
EDIȚIA 2015 / 2016
ART. 1. PARTICIPANȚI

În etapele județene organizate de Asociațile Județene de Fotbal participă pe bază de
înscriere nominală echipele unităților sportive afiliate la AJF/FRF (cluburi din Liga a III‐a, cluburi
particulare, cluburi din sistemul M.E.N. etc.). Au drept de joc în această competiție jucătorii
născuți după 01.01.1999 și mai tineri, care trebuie să aibă obligatoriu viză anuală AJF pe carnetul
de legitimare. 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.
Dreptul de joc pentru Juniorii B1 de nivel județean este stipulat în ROAF – Art. 34, alin.
3.1. – ”În campionatul de juniori B1 au drept de joc jucătorii juniori sub 17 ani care participă în
competițiile organizate de către AJF/FRF”.
Se califică pentru etapele superioare organizate de Federația Română de Fotbal echipele
campioane ale Campionatului Județean de Fotbal. Echipele campioane ale județelor vor fi
transmise la Comisia Centrală de Copii și Juniori până la data de 15 mai 2016.
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 .
‐ Joc pierdut 0 puncte
ATENȚIE! ‐ Până la data de 15 mai 2016 fiecare A.J.F. trebuie să trimită echipa

campioană la această categorie de vârstă, precum și confirmarea participării acesteia la etapa
superioară a competiției. De asemenea, la această dată se pot transmite și ofertele de organizare a
fazei regionale. AJF‐urile care nu trimit echipa câștigătoare nu vor participa la această competiție.
ART. 2 SISTEMUL DE DESFASURARE

ART. 2.1 ETAPA JUDEȚEANĂ ‐ CAMPIONATELE JUDEȚENE (TUR‐RETUR)
Perioada de deșfășurare: septembrie 2015 – 15 mai 2016
Etapa județeană a CAMPIONATULUI NAȚIONAL JUNIORI ”B1” este organizată de
Asociațiile Județene de Fotbal pentru fiecare județ în parte.
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ART 2.2 ETAPA REGIONALĂ (ZONALĂ)
Participă echipele castigatoare ale campionatului judetean.
Zona 1: Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui = 6
Zona 2: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța = 6
Zona 3: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman = 6
Zona 4: Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Mehedinți, Teleorman = 6
Zona 5: Caraș–Severin, Hunedoara, Timiș, Arad = 4
Zona 6: Bihor, Cluj, Sălaj, Bistrița‐Năsăud, Maramureș, Satu Mare = 6
Zona 7: Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov = 6
Zona 8: București, Ilfov =2
Sedința tehnică pentru stabilirea localităților de desfășurare a jocurilor și a ordinii jocurilor
va avea loc în ziua de miercuri, 19 mai 2016, la ora 12.00 la Casa Fotbalului. Participă delegații
echipelor calificate. Jocurile se vor desfășura după următorul program:
25 sau 26 mai 2016 sosirea echipelor în localitățile de desfășurare
ZONA CU 4 ECHIPE ‐ În zilele de 27, 28 și 29 mai 2016
1‐4 / 4‐3 / 2 ‐4
2‐3 / 1‐2 / 3‐1
ZONA CU 6 ECHIPE ‐ Se constituie două grupe a câte 3 echipe, iar câștigătoarele grupelor
joacă finala
2 – 3 / Stă 1; 1‐2 / Stă 3; 3‐1 / Stă 2 ‐ În zilele de 26, 27 și 28 mai 2016
Finala zonei va avea loc în dimineața zile de 29 mai 2016
ART. 2.3 ETAPA SEMIFINALĂ
Se califică echipele câștigătoare ale celor 8 zone. Acestea vor fi repartizate prin tragere la
sorți în două grupe a câte 4 echipe în cadrul sedinței tehnice ce va avea loc în ziua de 03 iunie
2016 la Casa Fotbalului.
Jocurile vor avea loc în zilele 9, 10, 11 iunie 2016 în cele două localități stabilite în cadrul
sedinței tehnice. Se califică în finală echipele câștigătoare ale celor două grupe.
Art 2.4. ETAPA FINALĂ
Va avea loc în ziua de 16 iunie 2016 la Complexul Sportiv Buftea.
Echipa câștigătoare va fi declarată CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ DE JUNIORI B1 ‐ EDIȚIA
2015/2016 și va primi cupa, tricourile și medaliile de campion.
La toate jocurile se vor prezenta carnetele de legitimare cu viza anuală AJF pe anul
2015/2016 și viza medicală eliberată de Policlinica pentru Sportivi. Acestea vor fi însoțite în mod
obligatoriu de buletinele de identitate în original sau pașaport.
Durata unui joc este de 80 de minute, împărțit în două reprize egale a câte 40 de minute,
cu o pauză care nu va depăși 15 minute. Pe toată durata jocului se pot efectua 5 înlocuiri de
jucători. Jucatorii care vor acumula două avertismente nu vor avea drept de joc în următorul joc.
Dacă al doilea avertisment va fi primit în ultimul joc din etapa regională va avea drept de joc în
etapa semifinală, respectiv dacă al doilea avertisment va fi primit în ultimul joc din etapa
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semifinală jucatorul va avea drept de joc în finală.
CRITERIILE DE DEPARTAJARE la toate jocurile vor fi în conformitate cu Art. 27, alin. 3 din
ROAF, cu excepția etapelor în care sistemul este eliminatoriu.
CRITERIILE PENTRU DESEMNAREA LOCALITĂŢILOR UNDE SE VOR DESFĂŞURA TURNEELE
FRF la toate fazele competiției, cu excepția ”fazei finale”, sunt:
 ‐ două terenuri gazonate omologate cu vestiare şi anexele respective în stare foarte
bună și care sunt la dispoziția organizatorilor indiferent de condițiile atmosferice. Vor avea
prioritate cluburile care asigură disputarea jocurilor pe terenuri care au instalație de nocturnă
omologată de către FRF/LPF;
 ‐ asigurarea asistenţei medicale gratuite pe tot parcursul turneului (autosanitară dotată
cu aparatură de resuscitare şi medic);
 ‐ asigurarea securității echipelor și brigăzilor de arbitri de o firmă de protecție și pază în
interiorul stadionului și de jandarmi în exterior. Reprezentanții acestora vor participa la ședintele
tehnice ce se organizează înaintea jocurilor;
 ‐ condiții de cazare și masă – contra cost ‐ la hotel sau internat școlar pentru un număr 4
echipe = aproximativ 150 de persoane;
 ‐ cazare, masă şi transport local pentru delegaţii FRF.
NOTĂ: ‐ Echipele calificate în fazele superioare ale competiției îşi vor rezolva toate
problemele de transport, cazare și masă.
ART. 3. ASISTENȚA MEDICALĂ

La toate jocurile din etapa regională, etapa semifinală și finală, asistența medicală va fi
asigurată gratuit de către organizatori: salvare dotată cu mijloace de resuscitare, medic sau
asistent medical cu delegație, iar echipele gazdă vor avea obligatoriu medic sau asistent medical.
Lipsa medicului/asistentului medical la joc va conduce la nedisputarea jocului – conform art. 54.3
din ROAF‐ 2014 ‐ ”La toate jocurile din campionatele de juniori A şi B, precum şi la turneele zonale
semifinale şi finale ale campionatelor de juniori A, B, A1, B1, C şi D, jocurile pot începe numai dacă
la teren sunt prezenţi medicul/asistentul medical delegat şi medicul sau asistentul medical al
echipei gazdă.”
ART. 4. COMPETENȚELE COMISIILOR FRF

‐ Serviciul Copii şi Juniori răspunde de organizarea competiției.
‐ Comisia Centrală a Arbitrilor răspunde de programarea arbitrilor la toate etapele
competiţiei.
‐ Comisia de Disciplină a FRF judecă toate cazurile în care este încălcat Regulamentul
Disciplinar și toate cauzele în care nu se respectă ROAF.
ART. 5. DISPOZIŢII FINALE
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Campionatul Naţional de Juniori B1 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.
Fiecare echipa își va suporta cheltuielile de transport, cazare, masă și arbitraj pe toată
durata competiției. Fiecare club este responsabil de comportarea jucătorilor, oficialilor și
suporterilor proprii.
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.
Dreptul de proprietate al FRF asupra competițiilor de juniori: ”FRF 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 FRF.” Drepturile de exploatare a jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu se
pot efectua fără consimțământul prealabil și expres al FRF.
NOTĂ: ‐ Datele de desfășurare a etapelor superioare ale campionatului pot fi modificate

în funcție de examenele și structura anului școlar 2015–2016.

Comisia Centrală de Copii și Juniori FRF
Președinte Pavel Velcotă
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