Către :

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal

Având în vedere termenele de înscriere a cluburilor de fotbal feminin în competițiile
specifice, vă propun spre aprobare urmatoarele :
1. Formatul campionatului de junioare :
Organizare incepand cu sezonul 2020-2021
•

•
•
•

Junioare I ( U17) avand limita de varsta superioara 2004 si inferioara 2006 .
o Faza grupelor : 8 serii de minim 5 echipe organizate in 8 regiuni . Se
joaca tur retur, 11/11, 2 echipe din fiecare serie merg in faza superioara.
o Faza regionala - ( 16 echipe ) si formeaza 4 serii de 4 si joaca tur/retur .
Castigatoarele seriilor joaca la turneul final .
o Turneul final - 4 echipe, joaca fiecare cu fiecare pentru desemnarea
campioanei .
Junioare II ( U 15) - avand limita de varsta superioara 2006 si inferioara 2008 .
Organizare similara ca la Junioare I.
Junioare III (U 13) - nascute in anii 2008-2009 - Formatul competitional se va
stabili dupa finalizarea inscrierilor
Junioare IV ( U11) – nascute in anii 2010 –2011 - Formatul competitional se va
stabili dupa finalizarea inscrierilor

2. Asocierea cluburilor: cluburi de fotbal feminin - cluburi de Liga 1 (fotbal masculin):
Cluburile de Liga 1 fotbal masculin pot opta pentru devoltarea de grupe proprii in cadrul
structurii deja existente, dar si pentru asocierea cu unele cluburi de fotbal feminin.
Pentru aceasta situatie, trebuie reglemantata forma de asociere, dar si obligativitatea de a
avea echipe de junioare pentru cluburile de fotbal feminin. In acest sens propunem
urmatoarele reglementari :
-

Cluburile de fotbal masculin – Liga 1 au obligativitatea participarii la CN de junioare U
15.
Cluburile de fotbal feminin trebuie sa participe obligatoriu cu o echipa de junioare la
CN de junioare U 17 sau U 15.

-

In cazul parteneriatelor intre cluburile de fotbal masculin si cele de fotbal feminin
trebuie respectate urmatoarele conditii:
o Inregistarea si depunerea protocolului de colaborare in forma acceptata de
ambele cluburi la sediul FRF.
o Protocolul trebuie sa includa lista cu minim 20 de jucatoare care respecta
prevederile regulamentare si pot juca in campionatul de fotbal feminin sub
numele clubului de Liga 1 – fotbal masculin. Pe durata protocolului,
jucatoarele sunt legitimate la clubul de fotbal feminin, dar evoluează in
competitie sub denumirea clubului de fotbal masculin.
o In aceste conditii, clubul de fotbal masculin poate participa la CN de junioare
U15, iar clubul de fotbal feminin are obligativitatea inscrierii unei echipe de
junioare la CN de Junioare U17.

3. Actualizari de ROAF :
Se propun actualizarea articolelor de ROAF cu masuri specifice pentru fotbalul
feminin:
3.1 Completarea art 32 cu afilierea la FRF si a cluburilor de fotbal feminin :
Cluburile de fotbal feminin care solicita afilierea la FRF trebuie sa inscrie in competitii o
echipa de senioare si o echipa de junioare eligibile U17 sau U 15 .

3.2 Echipele de fotbal feminin participante în competițiile organizate de FRF trebuie să
folosească pe întreaga durată a meciului, urmatoarele categorii de jucătoare:
- Liga 1 - minimum 2 jucătoare U 19 (pentru sezonul 2020/2021 -nascute dupa data de
01.01.2002);
- Liga 2 – minim 2 jucătoare sub 18 ani (pentru sezonul 2020/2021 -nascute dupa data de
01.01.2003);
- Liga 3 – minim 4 jucătoare sub 18 ani (pentru sezonul 2020/2021 -nascute dupa data de
01.01.2003);
3.3 Completarea Art 18 (aprobata in CEX, dar neregasita in ROAF )
Dacă într-o ediţie de campionat rămân locuri vacante pentru Campionatul National de Fotbal Feminin
Liga 2, prin dizolvarea, excluderea neînscrierea, renuntarea sau retragerea unor echipe din
campionatul de seniori respectiv, ori în alte situaţii similare, se va proceda conform urmatoarelor
normelor specifice competitiei de fotbal feminin .

a) Invitarea echipelor retrogradate din Liga 2 in Liga 3 in functie de clasamentul final in sezonul
precedent. Locul mai bine clasat are prioritate .In caz de egalitate, se accepta criteriile de
departajare notate in ordinea prioritizarii astfel :
- club avand echipa de junioare mai bine clasata in sezonul recent incheiat .
- numarul mai mare de jucatoare legitimate, inregistrat la FRF in sezonul recent incheiat .
- numarul mai mare de jucatoare U18 legitimate, inregistrat la FRF in sezonul recent incheiat.
b) Invitarea echipelor din esalonul 3 care pot fi departajate prin urmatoarele criterii:
- club avand echipa de junioare mai bine clasata in sezonul recent incheiat .
- numarul mai mare de jucatoare legitimate inregistrat la FRF in sezonul recent incheiat .
- numarul mai mare de jucatoare U18 legitimate .
- numar mai mare de jucatoare legitimate care au evoluat in sezonul precedent in esalonul
superior ( L2 )
Introducere in ROAF – articol nou
Cluburile de fotbal feminin afiliate la Federația Română de Fotbal au obligativitatea, începând
cu sezonul 2020-2021, a introducerii datelor specifice în platforma Football Connect până la
data ultimei zi din perioada oficiala a transferurilor (perioada de vara) fiecărui sezon.
Nerespectarea prevederilor prezentului articol, determină suspendarea finanțării din partea FRF
pe toată durata sezonului competițional.

Cu respect,
Alin Cioban
Presedinte Comsia pentru Fotbal Feminin

