REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A TROFEULUI „GHEORGHE OLA” si „GHEORGHE ENE’’
EDIŢIA 2014

Art.1. Participanţi
Sunt competiţii de fotbal pe teren redus (în aer liber sau sală), organizate de
Comisia Centrală de Copii şi Juniori a FRF cu sprijinul Asociaţiilor Judeţene de Fotbal.
- Grupa 10 ani
jucători născuţi după 01.01. 2005 – Trofeul Gheorghe Ola
- Grupa 9 ani
jucători născuţi după 01.01 2006 - Trofeul Gheorghe Ene
Validarea jucătorilor se va face la jocuri.
Documentele necesare echipelor:
Tabel nominal cuprinzând numele, prenumele, data naşterii, şcoala, clasa,
semnat de către preşedinte AJF şi de către preşedintele clubului;
- Adeverinţa de elev, cu fotografie, în care se va trece numele şi prenumele
elevului, clasa şi numele dirigintelui; Adeverinţa va fi semnată şi parafată de către
directorul şcolii. De asemenea, fotografia va fi ştampilată de către unitatea
şcolară.
- Certificatul de naştere în original
- Pasaportul turistic inlocuieste aceste documente inclusiv certificatul de
nastere.
- Legitimaţia de jucător, cu viza anuală pe anul 2014 şi viza medicală la zi,
efectuată la unităţi medicale autorizate în acest scop.
Lipsa unuia dintre documentele mai sus menţionate va conduce la
excluderea din competiţie a echipei, sau după caz, a jucătorului care nu are
documentele necesare.
-

Art.2. Organizarea
A.
B.
C.

Etapa judeţeană
Etapa de zonă

in perioada 21 septembrie – 16 noiembrie 2014
în perioada 26 - 30 noiembrie 2014– Trofeul Gheorghe Ola
In perioada 04–06 decembrie 2014-Trofeul Gheorghe Ene
Etapa finală în perioada 12 - 14 decembrie 2014 - Trofeul Gheorghe Ola
In perioada 19 – 21 decembrie 2014 – Trofeul Gheorghe Ene

2.A. Etapa judeţeană
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înscriere nominală la AJF.
Etapa se desfăşoară în organizarea AJF. Echipele campioane la cele două
categorii de vârstă, (Trofeul Gh. Ene, Trofeul Gh.Ola) trebuiesc comunicate la FRF,
Comisia Centrala pentru Copii si Juniori până la data de 17 noiembrie 2014...
Cluburile care doresc sa organizeze in colaborare cu A.J.F. turneul zonal trebuie sa
trimita oferta prin fax pana pe data de 17 noiembrie 2014.
ATENTIE Echipele campioane judetene sunt obligate sa participe la turneul zonal.
Jocurile se pot organiza si in aer liber, pe terenuri sintetice sau de zgura.
2.B. Etapa de zonă
Sedinta tehnica pentru stabilirea localitatilor unde se va desfasura etapa zonala
va avea loc in ziua de 20 noiembrie a.c. orele 12.00 pentru Trofeul Gheorghe Ola si
orele 14.00 pentru Trofeul Gheorghe Ene la Casa Fotbalului.
Etapa de zona se desfasoara in 8 zone cu participarea echipelor campioane din
4 , 5 si 6 judete , în localităţi stabilite de Comisia Centrală de Copii şi Juniori, pe baza
opţiunilor primite de la echipele calificate care indeplinesc conditiile impuse la art.4 din
acest regulament.
Şedinţa tehnică pentru echipele participante la Trofeul Gheorghe Ene va
avea loc în ziua de 25 noiembrie 2014, la orele 18,00 în localităţile de desfăşurare a
etapei zonale. In cadrul sedintei se va prelucra regulamentul competitiei, se vor controla
documentele jucatorilor se vor trage la sorti componenta grupelorsi se va stabili
culoarea echipamentului de joc.
Prezenta delegatilor echipelor la sedinta tehnica este obligatorie.
Sedinta tehnica pentru echipele participante la Trofeul Gheorghe Ene va
avea loc in ziua de 03 decembrie 2014 orele 18.00 in localitatile de desfasurare a
etapei zonale unde se va prelucra regulamentul competitiei, se vor controla
documentele jucatorilor, se va trage la sorti componenta grupelor in zonele cu 5 si 6
echipe si se va stabili culoarea echipamentului de joc.
Prezenta delegatilor echipelor la sedinta tehnica este obligatorie.
Repartitia A.J.F pe zone
Zona 1: Iasi,Botosani, Bacau, Vaslui, Neamt
Zona 2: Tulcea, Constanta,Galati,Calarasi, Braila, Bucuresti 1
Zona 3: Prahova, Buzau,Vrancea,Ialomita, Giurgiu,Ilfov
Zona 4: Alba, Brasov, Sibiu, Bucuresti 2
Zona 5: Mures, Covasna,Harghita, Bistrita, Cluj, Suceava
Zona 6: Arges, Gorj, Valcea, Teleorman, Dambovita, Olt
Zona 7: Arad, Timis, Mehedinti,Dolj, Caras Severin, Hunedoara
Zona 8: Bihor,,Maramures, Satu Mare, Salaj
Programul jocurilor pe zile si ore:
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26.11.2014 - Ola
Etapa I
04.12.2014 Ene
1 – 4 ;10.00 – 11.00

26.11.2014 Ola
Etapa a II -a
04.12.2014 Ene
4 – 3 ; 16.00 – 17.00

27.11.2014 Ola
Etapa a III –a
05.12.2014 Ene
2 – 4 ; 10.00 – 11.00

2 – 3 ; 11.00 –12.00

1 – 2 ; 17.00 – 18.00

3 - 1; 11.00 – 12.00

Zona cu 5 echipe

26.11.2014
Etapa I
01; 2 – 5 ;
9.00 -9.45
02;2 -5
9.50 – 10.30
01; 3 – 4
10.40 – 11.30
02; 3 – 4
11.40 – 12.30
Sta 1

26.11.2014
Etapa a II -a
01; 1 – 3
15.00 – 15.45
02; 1 – 3
15.50 – 16.30
01; 4 – 5
16.40 – 17.30
02; 4 – 5
17.40 – 18.30
Sta 2

27.11.2014
Etapa a III-a
01; 4 – 2
9.00 – 9.45
02; 4 -2
9.50 – 10.30
01; 5 – 1
10.40 – 11.30
02; 5 – 1
11.40 – 12.30
Sta 3

27.11.2014
28.11.2014
Etapa a IV -a
Etapa a V -a
01; 2 -1
01; 1 – 4
15.00 – 15.45
9.00 – 9.45
02; 2 -1
02; 1 – 4
15.50 – 16.30
9.50 – 10.30
01; 5 -3
01; 3 – 2
16.40 – 17.30
10.40 – 11.30
02; 5 – 3
02; 3 – 2
17.40 – 18.30
11.40 – 12.30
Sta 4
Sta 5
La sedinta tehnica din 25 noiembrie 2014 respectiv 03 decembrie 2014. delegatii
echipelor pot modifica formatul competitiei numai la zonele cu 5 echipe astfel:
Prin tragere la sorti se vor constitui doua grupe – una de trei echipe si una de
doua echipe. In grupa de 3 echipe acestea vor juca sistem turneu numai tur, iar in grupa
cu doua echipe, acestea vor juca tur – retur. Echipele castigatoare ale celor doua grupe
vor juca finala etapei de zona in dupa amiaza zilei de 27 noiembrie a.c., respectiv 05
decembrie a.c.
Zona cu 6 echipe
Grupa A
26.11.2014- Ola
Etapa I
04.12.2014 - Ene
2–3
9.00 – 9.45
Sta 1

26.11.2014- Ola
Etapa a II –a
04.12.2014 - Ene
3 -1
16.00 – 16.45
Sta 2

27.11.2014 -Ola
Etapa a III –a
04.12.2014 - Ene
1–2
9.00 – 9.45
Sta 3
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26.11.2014 - Ola
Etapa I
04.12.2014 - Ene
2–3
10.00 – 10.45
Sta 1

26.11.2014 - Ola
Etapa a II –a
04.12.2014 - Ene
3–1
17.00 – 17.45
Sta 2

27.11.2014 - Ola
Etapa a III –a
04.12.2014 - Ene
1–2
10.00 – 10.45
Sta 3

Prin tragere la sorti se stabilesc doua grupe a cate 3 echipe.Echipele vor juca sistem
turneu numai tur.Echipele castigatoare ale celor doua grupe vor juca finala etapei
zonale pe data de 28 noiembrie a.c. orele 10.00.
2.C. Turneul final
Participă echipele câştigătoare ale grupelor zonale de la cele doua categorii de
varsta. Turneul final se va desfăşura în două localităţi stabilite de FRF.
Cele 8 echipe calificate la cele doua categorii de varsta, vor fi repartizate prin tragere la
sorti in doua grupe a cate 4 echipe.Acestea vor juca sistem turneu – numai tur .Echipele castigatoare ale grupelor vor juca finala iar echipele clasate pe locul 2 vor juca
pentru locurile 3 – 4.
Şedinţa tehnică va avea loc în ziua de 11 decembrie 2014, orele 18,00 în
localitatea de desfăşurare a Trofeului Gh. Ola.
.Programul jocurilor din grupa in zilele de 12 si 13 decembrie 2014 (similar cu
programul jocurilor din grupa cu 4 echipe), 14 decembrie 2014 locurile 3 – 4 la orele
09.30 , finala la orele 11.00 urmata de festivitatea de premiere.
Echipele clasate pe locurile 3 – 4 in grupe pot parasi competitia pe data de 18
decembrie a.c. dupa orele 14.30.
Sedinta tehnica va avea loc în ziua de 18 decembrie 2014, orele 18,00 în
localitatea de desfăşurare a Trofeului Gh. Ene.
.Programul jocurilor din grupa in zilele de 19, si 20 decembrie 2014 (similar cu
programul jocurilor din grupa cu 4 echipe), 21 decembrie 2014 locurile 3 – 4 la orele
09.30 , finala la orele 11.00 urmata de festivitatea de premiere.
Echipele clasate pe locul 1 in grupe vor disputa finala, iar echipele clasate pe
locul 2 vor juca pentru locurile 3 – 4, la ambele categorii de varsta.
Echipele clasate pe locurile 3 – 4 in grupe pot parasi competitia pe data de 13
decembrie a.c – Trofeul Ola, respectiv 20 decembrie a.c. Trofeul Ene,. dupa orele
14.30.
Turneul final
12.12.2014 – Ola
12.12.2014 – Ola
13.12.2014- Ola
14.12.2014 – Ola
Etapa 1
Etapa a 2 –a
Etapa a 3-a
Finala
19.12.2014 - Ene
19.12.2014 - Ene
20.12.2014 - Ene
21.12.2014 - Ene
1–4 – 10.00 – 11.00 4 – 3-16.00 – 17.00 2–4 – 10.00 – 11.00 10.00 –loc 3 -4
2- 3 – 11.00 -12.00
1 – 2- 17.00 – 18.00 3 – 1- 11.00 – 12.00 11.00 –loc 1 - 2
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Jocurile se vor desfăşura pe parcursul a două reprize a câte 20 minute fiecare cu
o pauză de 5 minute între reprize.
Pe tot parcursul competitiei se vor folosi mingi numarul 3.
În teren vor intra 5 jucători de câmp şi un portar aleşi din cei 12 jucători trecuţi pe
foaia de arbitraj pentru Grupa 2005 şi 5 jucători de câmp şi un portar aleşi din cei 12
jucători trecuţi pe foaia de arbitraj pentru Grupa 2006.
Înlocuirile de jucători se pot efectua pe tot parcursul jocului în număr nelimitat
numai pe la centrul terenului.
Mingile ieşite în afara terenului de joc în aut de poartă sau prinse de portar
cu mâna, vor fi repuse în joc, numai de către portar, cu mâna, indiferent de
procedeu.
În cazul în care mingea, fiind în joc, loveşte tavanul sălii, jocul va fi oprit şi se va
relua cu o lovitură indirectă de pe linia de margine, dintr-un punct paralel cu locul unde
mingea a lovit tavanul sălii.
Dacă mingea depăşeşte linia de margine în aer sau pe pământ, mingea va fi
repusă în joc cu piciorul de pe linia de margine din locul din care a părăsit terenul de joc.
In urma executarii acestor lovituri mingea nu va putea fi
transmisa in interiorul suprafetei de pedeapsa adverse.
Transmiterea mingii in interiorul suprafetei de pedeapsa se sanctioneaza cu
lovitura libera indirecta de catre echipa adversa ce va fi executata de pe semicercul care
limiteaza suprafata de pedeapsa
Am introdus aceasta prevedere pentru a incuraja jocul combinativ, intrucat am
observat in mod deosebit la ultima editie, ca fara exceptie toate echipele executau
lovitura de la margine in suprafata de pedeapsa in speranta ca un adversar sau un
jucator din formatia proprie va devia mingea in poarta.Jucătorii echipei adverse se vor
afla la o distanţă de 5 metri faţă de locul unde se găseşte mingea.
Nu se poate marca gol direct din lovitura de incepere a jocului.
NOU:Nu se poate marca gol direct din propria jumatate de teren.
La executarea loviturilor libere toţi jucătorii echipei adverse vor trebui să stea la
cel puţin 5 metri de minge, până ce aceasta va fi în joc. Mingea va fi în joc îndată ce a
fost atinsă sau jucată.
Loviturile libere indirecte, acordate din interiorul semicercului de 6 metri, se vor
executa de pe linia ce marchează acest semicerc iar echipa sancţionată îşi va putea
organiza zidul cu jucătorii pe linia de poartă.
Portarul va putea ocupa o poziţie în faţa zidului fiind obligat să păstreze o
distanţă de minim 3 metri faţă de minge.
Loviturile de penalitate (pentru abateri comise în interiorul semicercului) se vor
executa de la 7 metri.
Portarul este obligat să stea pe linia de poartă.
Un jucător care a primit două avertismente va fi eliminat din teren pe o
perioadă de 3 minute.
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minute.
Un jucător ce a fost eliminat şi după ce a reintrat, este eliminat direct, nu
mai are drept de înlocuire.
Un jucător eliminat într-un joc nu va avea drept de joc pentru următorul joc.
Se vor acorda 3 puncte pentru joc câştigat, un punct pentru joc egal şi zero
puncte pentru joc pierdut. Câştigătoarea seriei va fi echipa care va acumula cel
mai mare număr de puncte.
În cazul în care mai multe echipe se află la egalitate de puncte, se va
întocmi clasamentul acestora pe baza criteriilor de departajare arătate la litera AE, aplicate în ordine, prin eliminare, fără a se reveni asupra lor.
a) numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele
aflate la egalitate de puncte.
b) golaverajul mai bun în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate
de puncte.
c) Numarul mai mare de goluri marcate in intalnirile directe
d) golaverajul mai bun realizat în toate jocurile din grupe.
e) tragere la sorţi
La jocurile eliminatorii din etapele superioare ale competiţiei departajarea se va
face prin executarea de lovituri din punctul de la 7 m, dacă la expirarea timpului
regulamentar de joc, echipele se află la egalitate.
Prima serie de 5 lovituri va fi executată de către jucătorii aflaţi în teren, la
fluierul final al arbitrului şi vor fi apărate de către portarii ce se află în acel
moment pe teren.
Dacă după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va
executa alternativ câte o lovitură de către fiecare echipă, până în momentul în care
una dintre echipe nu marchează. Ordinea de execuţie a loviturilor de departajare
se stabileşte prin tragere la sorţi.
Art.4 Dispoziţii finale
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească AJF-ul şi clubul organizator al etapelor
zonale si finale sunt:
- să asigure sala de desfăşurare a competiţiei, (fără mantinelă)gratuit. În
perioada competiţiei, în sală nu se vor desfăşura alte activităţi (antrenamente,
competiţii la alte discipline sportive).
să asigure asistenţa medicală pe tot parcursul competiţiei – gratuit. Autosanitara
dotata cu mijloace de resuscitare avand un medic delegat. OBLIGATORIU
- baremul de arbitraj este de 20 lei arbitru/joc si cheltuielile de transport daca
acestia nu sunt din localitatea in care se desfasoara competitia (un singur
transport pentru toata brigada intr-o etapa).Fiecare joc va fi condus de catre doi
arbitri. Arbitrii vor fi delegati de catre Comisia Centrala de Arbitri.
- să asigure păstrarea ordinei şi a bunului mers al competiţiei, prin prezenţa la sală
a organelor legale abilitate (poliţie, jandarmerie, firme de pază şi ordine).
- sa se asigure ca exista locuri de cazare pentru toate echipele participante.
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competiţiei.
Echipele clasate pe locurile 1-4, la fiecare categorie de vârstă, vor fi premiate de
FRF.
În caz de contestaţii, echipele trebuie să aducă probe pentru susţinerea lor, până
la terminarea jocurilor din turneul zonal sau turneul final.
Comisia de organizare şi desfăşurare a competiţiei (zonală şi finală) va fi formată
din delegatul FRF – preşedinte, delegatul AJF – vicepreşedinte şi din 3-5 membri din
rândul AJF-ului organizator şi a cluburilor participante.
Deciziile luate de comisie sunt definitive.
Cheltuielile de transport, cazare, masă, arbitraj, vor fi suportate de fiecare echipele
participante
ATENŢIE: la toate etapele competiţiei, echipele participante sunt obligate să se
prezinte la jocuri cu 2 seturi de echipament de culori diferite numerotate, inclusiv portarii.
Jucatorii vor avea acelasi numar pe tricou pe tot parcursul turneului.
COMISIA CENTRALĂ DE COPII ŞI JUNIORI
19 august 2014
Dan Ionescu

