
 

 

 

 

Regulamentul și Sistemul competițional Cupa României Futsal U19 2021-2022 
 
Art.1 În Cupa României Futsal U19 participă echipele de futsal juniori care sunt înscrise și în cadrul 

Campionatului Național U19/Liga Elitelor Futsal U19. 
 

Art.2 Cluburile sportive participante sunt obligate să respecte următoarele: 
a) statutele și regulamentele Federației Române de Fotbal, inclusiv Regulamentul de Organizare a 
Competițiilor de Fotbal în Sală; 
b) să dețină în calitate de proprietar sau să aibă contract de închiriere pentru anul competițional 2021-2022 
pentru o sală de sport care să îndeplinească dimensiunile minime din Legile Jocului Futsal; 
c) pentru a participa în competiție cluburile trebuie să se afilieze la FRF/AJF până la data de 31 iulie 2021. 

 
Art.3 Au drept de joc în Campionatul Național Juniori Futsal U19/Liga Elitelor Futsal U19 jucătorii născuți 

după data de 01.01.2002. 
 

Art.4 Este obligatoriu ca pe carnetul de joc să fie aplicată viza anuală a Federației Române de Fotbal. 
 
Art.5 Identificarea jucătorilor juniori în jocurile din această competiție se face pe baza carnetului de legitimare 

eliberat de FRF sau AJF, vizat de FRF, împreună cu cartea de identitate sau pașaportul în copie sau 
original. Neprezentarea cărții de identitate sau a pașaportului în original sau copie atrage imposibilitatea 
participării la jocul respectiv. 

 
Art.6 Echipele vor putea înscrie pe foaia de joc un număr de maxim 2 jucători născuți în anul 2001, eligibili 

pentru echipele naționale ale României. Pe parcursul jocului o echipă poate folosi în teren cel mult 1 (un) 
jucător născut în anul 2001. Se va aplica și pentru acești jucători art. 4 din prezentul regulament. 

 
Art.7 Echipele vor înscrie pe foaia de joc la fiecare partidă un număr minim de 7 jucători născuți după data de 

01.01.2002. Nerespectarea acestei prevederi va duce la omologarea rezultatului respectivei partide cu 
scorul de 5-0 in favoarea echipei adverse. Nerespectarea de mai mult de două ori în decursul unui sezon a 
prevederii înscrierii în raportul de joc a unui număr minim de 7 jucători născuți după data de 01.01.2002 
și a prezenței lor fizice la joc, va fi penalizată cu neacordarea sprijinului financiar din partea Federației 
Române de Fotbal pentru echipa respectivă. 
Arbitrii sunt obligați să verifice la începutul fiecărei partide prezența fizică la teren a celor 7 jucători 
născuți după data de 01.01.2002 și să elimine de pe raportul de joc jucătorii care nu sunt prezenți. 
 

Art.8  Echipele pot folosi pe durata jocului în teren cel mult un jucător născut în anul 2001. Arbitrii au obligația 
ca înainte de joc să identifice împreună cu delegații celor două echipe jucătorii care îndeplinesc cerințele 



 

 

 

 

prezentului articol, aceștia urmând să poarte pe toată durata partidei banderole speciale. Arbitrii sunt 
obligati să verifice pe întreaga durată a partidei prezența în teren a jucătorilor respectivi și să înscrie la 
finalul partidei în raportul de joc eventuala nerespectare a acestor prevederi. 

 Echipele care nu vor respecta prevederile acestui articol și vor folosi ambii jucători născuți în 2001 
simultan în teren, vor fi sancționate cu pierderea meciului prin forfait (cu scorul de 5-0). 
 

Art.9 Jucătorii vor beneficia de legitimare și viză anuală gratuită la Federația Română de Fotbal. 
 

Art.10 Durata unui joc va fi de 40 minute timp efectiv, respectând prevederile din Legile Jocului - Futsal. 
 

Art.11 În cazul desfășurării competiției sau a unor faze ale competiției în sistem campionat, modul de atribuire a 
punctelor va fi următorul: Joc caștigat - 3 puncte; Joc egal - 1 punct; Joc pierdut - 0 puncte 
 

Art.12 Departajarea echipelor cu același număr de puncte (atât în clasamentul final cât și în clasamentul locurilor 
secunde) se va face respectând prevederile art.27 alin.3 din ROC Fotbal în Sală. Dacă și după aplicarea 
acestui criteriu, echipele nu pot fi departajate, se va proceda la tragerea la sorți. 

 
Art.13 Jocurile în care trebuie stabilită o învingătoare si departajarea nu poate fi facuta la finalul timpului 

regulamentar (meciuri eliminatorii, semifinale, finale, etc), vor fi urmate de două reprize de prelungiri de 
5 minute. Dacă și la finalul reprizelor de prelungiri egalitatea persistă, se vor executa lovituri de penalitate 
conform regulamentelor în vigoare. În cazul jocurilor tur-retur nu se mai aplică regula golului marcat în 
deplasare. 
 

Art.14 Cupa României Futsal U19 este formată din mai multe faze (etape), în funcție de numărul echipelor din 
fiecare serie regională. 
 
Faza preliminară a Cupei României 
Faza preliminară a Cupei României Futsal U19 este reprezentată de faza regională (faza 1) din cadrul 
Campionatului Național Futsal U19/Liga Elitelor Futsal U19. 
 
Echipele care se califică în Liga Elitelor U19 sunt calificate automat în faza optimilor de finală. 
 
 
Faza 1 a Cupei României 
 



 

 

 

 

Cele 8 echipe care nu s-au calificat în Liga Elitelor din seriile regionale 1,2 și 3 vor fi împerecheate 
geografic. Meciurile se vor disputa într-o singură manșă. Gazda meciului va fi stabilită prin tragere la 
sorți. 
Cele 5 echipe care nu s-au calificat în Liga Elitelor din seriile regionale 4 și 5 vor disputa următoarele 
meciuri: 
Meci 1: Loc 5 seria 4 – Loc 4 seria 4 
Învingătoarea Meci 1 și celelalte 3 echipe necalificate în Liga Elitelor din cele 2 serii vor fi împerecheate 
geografic. Meciurile se vor disputa într-o singură manșă. Gazda meciului va fi stabilită prin tragere la 
sorți. 

 
 

Faza 2 a Cupei României (optimile de finală) 
• Meciuri într-o singură manșă la care vor participa cele 6 echipe calificate in urma fazei 1 a Cupei 

României și cele 10 echipe participante în Liga Elitelor; 
• Împerecherea celor 8 jocuri tur –retur se face de către Departamentul Competiții FRF și Comisia 

de Fotbal în Sală respectând criteriul geografic, urmând a se trage la sorți gazda meciurilor 
• Împerecherea se face de către Departamentul Competiții FRF și Comisia de Fotbal în Sală 

încercând pe cât posibil să nu fie împerecheate echipe care au facut parte din aceeași serie regionala 
• Se va încerca pe cât posibil ca echipele calificate în urma fazei 1 a Cupei României să nu fie 

împerecheate împreună 
• Echipele câștigătoare se califică la Turneul Final al Cupei României Futsal U19 

 
Turneul Final al Cupei României U19 

• Se dispută în sistem eliminatoriu: sferturi de finală, semifinale, finala 
• Împerecherea se face prin tragere la sorți, ținând cont că în sferturile de finală să nu joace două 

echipe care au făcut parte din aceeași serie regională în sezonul regular 
 
Art.15 Meciurile vor fi programate în zilele de sâmbătă, duminică în intervalul orar 11,00-19,00 sau în zilele de 

luni sau marți în intervalul orar 16,00-19,00. Jocurile pot fi programate și în alte zile sau în alt interval 
orar numai cu acordul ambelor cluburi și respectând ordinea etapelor din desfășurarea normală a 
competiției. Jocurile etapelor intermediare se vor disputa în zilele de miercuri și joi în intervalul orar 
15.00-19.00. 
Ziua și ora de disputare a partidelor se stabilesc de către clubul gazdă fără a avea acceptul echipei 
vizitatoare și vor fi comunicate în scris (prin fax, email) Departamentului Competiții Fotbal în Sală până 
cel târziu cu 7 zile înainte de disputarea jocurilor (până la sfârșitul zilei de luni), sub sancțiunea 
neprogramării partidei și omologării acesteia cu 5-0 în favoarea echipei vizitatoare. 
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Art.16 Turneul final se va desfășura într-o localitate stabilită de Comisia de Fotbal în Sală a FRF. Cluburile care 
doresc să organizeze turneul final vor depune oferte de organizare după finalizarea fazei a doua, urmând 
ca acestea să fie analizate de către Departamentul Competiții FRF și Comisia de Fotbal în Sală și Fotbal 
pe Plaja din cadrul FRF și să decidă locația de desfășurare a turneului final. Echipele participante la turneul 
final vor primi un sprijin financiar suplimentar din partea FRF. 
 

Art.17 Jucătorii aflați în stare de suspendare în urma unor cartonase roșii primite în Campionatul Național de 
Juniori își vor efectua etapele de suspendare în Cupa României. 
 

Art.18 Jocurile vor fi arbitrate de 2 arbitri care vor fi delegați de către Compartimentul Fotbal în Sală al CCA din 
rândul arbitrilor din lotul național de fotbal în sală sau din rândul arbitrilor din loturile județene de futsal. 

 
Art.19 În această competiție nu vor fi delegați arbitri de rezervă. Observatorii oficiali pot fi delegați la turneul 

final și vor avea acelasi barem ca al arbitrilor. 
 

Art.20 Baremul de joc al arbitrilor va fi de 130 RON/arbitru sumă brută. Arbitrii vor elibera factură și chitanță 
pentru contravaloarea baremului de arbitraj. 

 
Art.21 În cazul jocurilor din primele două faze ale competiției arbitrii vor fi delegați din rândul arbitrilor din 

localitatea în care se desfășoara jocul sau din localități cât mai aproape de aceasta. 
 
Art.22 Daca echipa care joacă în deplasare, în primele două faze ale competiției, dorește ca arbitrii să nu fie din 

localitatea în care se desfășoara jocul, clubul respectiv va solicita CCA cu cel puțin 10 zile înaintea partidei 
delegarea unei brigăzi din altă localitate. Clubul respectiv va suporta costurile de transport ale arbitrilor 
respectivi de la localitatea de domiciliu până la locul de desfășurare a jocului. 
 

Art.23 La jocurile din Cupa României Futsal U19, echipa gazdă va asigura toate condițiile pentru buna 
desfașurare a jocului, conform prevederilor ROC Fotbal în Sală: sală de joc, asistență medicală, 
cronometror, securitate, etc. 
 

Art.24 Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile ROC Fotbal în Sală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 


