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ARTICOLUL

FORMA ACTUALĂ

Art. 30 alin 5.2

Avertismentele (cartonaşele galbene) aplicate jucătorilor in
jocurile disputate anterior fazei şaisprezecimilor de finală se
anulează. Începând cu faza șaisprezecimilor de finala un jucator
care acumuleaza 2 (doua) cartonase galbene, in meciuri diferite,
va fi sanctionat cu suspendarea pentru un joc, urmatorul din
cadrul Cupei României. Suspendare jucatorilor pentru
cartonașele roșii primite in jocurile disputate pana în faza
şaisprezecimilor de finală nu se anuleaza, ci se mentine.
Evidenta cartonașelor roșii aplicate jucătorilor începând cu
jocurile din faza 16-milor de finală se menține doar în cadrul
acestei competiții. Incepând cu jocurile din faza 16-milor de
finală suspendarea jucatorilor ca urmarea sanctionarii cu
cartonase rosii, nu se va puta efectua în etapele de campionat.

Art. 30 alin 12

Echipele din Liga 1, Liga a 2-a şi Liga a 3-a, participante la
jocuri din Cupa României, sunt obligate să respecte dispoziţiile
privind numărul minim de jucători sub 22 de ani, respectiv 20
de ani pentru cluburile de Liga a 3-a pe tot parcursul competiției
(condiţii privind numărul și vârsta jucătorilor fiind stabilite de

FORMA MODIFICATĂ
Cartonașele galbene primite de jucători sunt preluate în
cadrul fazelor succesive ale Cupei României. Prin excepţie,
avertismentele (cartonașele galbene) primite de jucători
până la etapa șaisprezecimilor de finală, nu vor fi preluate
în fazele superioare ale acestei competiții, astfel că începând
cu această fază (a șaisprezecimilor), cluburile vor ţine o nouă
evidență a (avertismentelor) cartonașelor galbene.
Avertismentele (cartonaşele galbene) aplicate jucătorilor în
jocurile disputate anterior fazei şaisprezecimilor de finală se
anulează.
Începând cu faza șaisprezecimilor de finală, un jucător care
acumulează 2 (două) cartonaşe galbene, în meciuri diferite,
va fi sancţionat cu suspendarea pentru un joc, următorul din
cadrul Cupei României.
În cazul în care un jucător va acumula 2 cartonaşe galbene
(câte unul în fiecare dintre cele două meciuri, respectiv din
16-imi şi optimi), acesta nu va avea drept de joc în meciul
din faza sferturilor de finală.
În cazul în care un jucător va acumula doar un singur
cartonaş galben din cele 2 meciuri mai sus menţionate (16imi şi optimi), acesta va fi anulat, urmând să fie ţinută o
evidenţă nouă începând cu faza sferturilor de finală.
Executarea suspendării pentru cartonaşele roşii primite de
jucători / antrenori în jocurile Cupei României, indiferent
de faza competiţiei, se face în primul joc oficial disputat de
echipă, cu respectarea prevederilor art. 41 din
Regulamentul Disciplinar.
Echipele din Liga 1, Liga 2 şi Liga 3, participante la jocuri
din Cupa României, sunt obligate să respecte dispoziţiile
regulamentare pe tot parcursul competiției (condiţii privind
numărul și vârsta jucătorilor fiind stabilite de art. 45 din
prezentul
regulament
pentru
fiecare
categorie
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art. 45 din prezentul regulament pentru fiecare categorie
competiţională), astfel:
- Echipele din Liga 1 sunt obligate să respecte condițiile mai sus
menționate în toate jocurile din cadrul Cupei României.
- Echipele de Liga 2-a și Liga a 3-a sunt obligate să respecte
regulile anterior menționate dacă joacă cu echipe din aceeași
categorie competițională. În situația în care cluburile de Liga a
2-a și/sau Liga a 3-a joacă în cadrul Cupei României cu o echipă
de nivel superior, ambele echipe vor trebui să respecte regulile
respective astfel cum sunt acestea prevăzute pentru clubul de
categorie superioară (de ex., dacă o echipă de Liga a 3-a joacă
cu una de Liga a 2-a, atunci ambele echipe vor trebui să
folosească pe toată durata partidei numărul minim de jucători
prevăzut pentru cluburile de Liga a 2-a).
- Prin excepție de la situațiile mai sus prevăzute, în cazul în care
una din echipe este de nivelul Ligii a 4-a sau inferior, niciuna
dintre echipele participante la jocul respectiv nu va trebui să
respecte regulile anterior amintite.
Orice altă prevedere contrară se abrogă.

competiţională), astfel:
- Echipele din Liga 1 sunt obligate să respecte condițiile mai
sus menționate în toate jocurile din cadrul Cupei României.
- Echipele din Liga 2 și Liga 3 sunt obligate să respecte
regulile anterior menționate dacă joacă cu echipe din aceeași
categorie competițională.
- În situația în care cluburile de Liga 2 joacă în cadrul Cupei
României cu o echipă de nivel superior, ambele echipe vor
trebui să respecte regulile respective astfel cum sunt acestea
prevăzute pentru clubul de categorie superioară.
- În situația în care cluburile de Liga 2 joacă în cadrul Cupei
României cu o echipă de nivel inferior, ambele echipe vor
trebui să respecte regulile respective astfel cum sunt acestea
prevăzute pentru clubul de categorie inferioară.
- În situația în care cluburile de Liga 3 joacă în cadrul Cupei
României cu o echipă din Liga 1, ambele echipe vor trebui
să respecte regulile respective, astfel cum sunt acestea
prevăzute pentru clubul de categorie superioară.
- Prin excepție de la situațiile mai sus prevăzute, în cazul în
care una din echipe este de nivelul Ligii 4 sau inferior,
niciuna dintre echipele participante la jocul respectiv nu va
trebui să respecte regulile anterior amintite.
Orice altă prevedere contrară se abrogă.

