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PROCES – VERBAL AL ŞEDINŢEI TEHNICE 
Email: raportobservare@frf.ro / fax: 021 302 91 93 

 

 
 

Echipa gazdă Echipa oaspete 

  

 

       Data  ________stadionul _________________localitatea__________________________ 
 
Se verifică dacă următoarele părți sunt prezente înainte de începerea ședinței tehnice:  
 

Delegat FRF ☐ Delegați cluburi ☐ Jandarmerie ☐ Poliție ☐ Pompieri ☐Asistență medicală ☐    

ROS Club ☐ Responsabil stewarzi ☐ Responsabil copii de mingi ☐  Administrație stadion ☐ 
 

Se prezintă oficialii jocului și se completează lista de prezență a ședinței tehnice.  
 

Se confirmă ora de începere a meciului _______ și se consemnează ora prezentării la 
teren a echipelor: 
  
Echipa gazdă prezentă la teren la ora______;  Echipa oaspete prezentă la teren la ora ______; 

 

I. SARCINI ȘI ACȚIUNI PE PROBLEME SPORTIVE 

1. Se verifică dacă următoarele elemente se încadrează în standardele prevăzute de 

regulamentele în vigoare: 

vestiar gazde ☐ DA ☐ NU vestiar oaspeți ☐ DA ☐ NU 
vestiar arbitri ☐ DA ☐ NU stare gazon ☐ DA ☐ NU 
plase porți ☐ DA ☐ NU tabela de schimbări ☐ DA ☐ NU 
steaguri colț ☐ DA ☐ NU bănci rezerve ☐ DA ☐ NU 
tabelă de scor ☐ DA ☐ NU gard împrejmuitor complet ☐ DA ☐ NU 
poartă de rezervă ☐ DA ☐ NU stație de amplificare ☐ DA ☐ NU 
targă pentru jucătorii accidentați ☐ 1 ☐ 2 număr de brancardieri ☐ 2 ☐ 4 
jocul este televizat ☐ DA ☐ NU marcaj teren ☐ DA ☐ NU 
instalație de nocturnă ☐ DA ☐ NU 
amplasarea panourilor publicitare este regulamentară ☐ DA ☐ NU 
amplasarea camerelor TV este regulamentară ☐ DA ☐ NU 
instalații tehnice (electricitate, apă caldă, încălzire) în stare de funcțiune ☐ DA ☐ NU 
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2. Se reaminteşte, de asemenea, celor prezenţi, că, în conformitate cu Legea 1 din Legile 
Jocului, nu se pot ataşa echipamente străine (camere, microfoane etc.) pe barele porţii sau 
pe plasele acestora. 
 
3. Se verifică existenţa tabelelor numerotate pentru înlocuirea jucătorilor și se 
consemnează tipul acestora. 
 
(Arbitrul va distribui cluburilor formulare pentru jucătorii de rezervă, care vor fi folosite pentru 
informarea celui de-al patrulea oficial în legătură cu înlocuirile, pe parcursul meciului) 
 

 Tradiţională  Electronică 

4. Arbitrii trebuie să verifice culoarea echipamentului ambelor echipe, inclusiv culoarea 

echipamentului portarilor și a portarilor de rezervă (în cazul în care culorile coincid, echipa 
oaspete trebuie să-și schimbe echipamentul, cu excepția cazului în care cele două echipe 
convin altfel): 
   
 ECHIPA GAZDĂ ECHIPA OASPETE 

Tricou   

Șort   

Jambiere   

Tricou portar   

Șort portar   

Jambiere portar   

Tricou portar de rezervă   

Șort portar de rezervă   

Jambiere portar de rezervă   

Veste de încălzire   
 
Culoarea tricourilor arbitrilor: ____________________________________________________ 
Culoarea tricourilor copiilor de mingi:  _____________________________________________ 

 

5.  Se confirmă numărul de mingi ce vor fi folosite, locul unde acestea vor fi plasate și modul 
în care se vor introduce în joc mingile de rezervă: 

 
• Nr. mingi:             

• Mingile vor sta la cel de-al 4-lea oficial               ☐ DA ☐ NU  

• Se va folosi sistemul PRESTO                            ☐ DA ☐ NU   
 
Se vor afla pe marginea terenului un nr de _______ copii de mingi, instruiți corespunzător. 
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6.  Se verifică dacă ambele echipe au medic și dacă medicul delegat este prezent la teren: 
 

Medic delegat  ☐ DA ☐ NU             Medic gazde  ☐ DA ☐ NU          Medic oaspeți  ☐ DA ☐ NU  
 

7.  Se confirmă numărul de persoane de la fiecare echipă care au acces în incinta terenului 

de joc, pe banca de rezerve: 7 jucători, 6 oficiali (1. Conducător delegație – delegat / delegat 

supleant / team manager / director / manager sportiv; 2. Antrenor principal; 3. Antrenor secund; 

4. Director tehnic / al doilea antrenor secund / preparator fizic / antrenor portari; 5. Medic; 6. 

Medic / maseur / fizioterapeut / asistent medical / kinetoterapeut). 

  

Arbitrul are obligația de a verifica ID-urile oficialilor ce vor lua loc pe banca de rezerve. Cei care 

nu prezinta ID-uri nu vor avea acces pe banca de rezerve. 

 

Dacă este cazul, se completează lista persoanelor ce iau loc pe banca suplimentară. 
 
8. Se verifică numărul de reprezentanți media acreditați la joc:  
  
• Comentatori TV / RADIO _______________ 

• Jurnaliști ___________________________ 

• Fotografi ___________________________ (cu veste distinctive) 
 

9. Se va folosi instalaţia de nocturnă? 

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică este disponibilă o sursă de 

alimentare de urgenţă (generator electric)? 

☐ DA ☐ NU  

☐ DA ☐ NU  

10. Clubul are pregătită vreo activitate specială? (coregrafie, steaguri, bannere etc.) 
 

Echipa gazdă               ☐ DA ☐ NU 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Echipa oaspete               ☐ DA ☐ NU 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
* Clubul va aduce la ședința tehnică lista cu steagurile și bannerele ce vor fi afișate în stadion 
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11.  Este planificată udarea suplimentară a gazonului?                                                    

(Arbitrul și ambele echipe trebuie să fie de acord) 

• Între minutele 10 și 5, înaintea jocului       ☐ DA ☐ NU  

• În timpul pauzei dintre reprize (pentru maxim 5 minute)    ☐ DA ☐ NU  

 
12. Explicații date de arbitru 
 

• Instrucțiuni referitoare la activitatea persoanelor aflate in suprafață tehnică  

• Procedura în cazul accidentării unui jucător  

• Procedura în cazul înlocuirii unui jucător (folosirea formularului de schimbare)  

• Accesul în teren al personalului medical în cazul accidentării unui jucător  

• Zona de încălzire a jucătorilor de rezervă _____________________________________________ 

• Numărul maxim de jucători care se pot încălzi în același timp _____________________________  

• Ora completării foilor de joc: echipa gazdă   _____________, echipa oaspete ________________  

• Echipele vor ieși din vestiare pe tunel la ora _____________  

• Controlul echipamentului va fi făcut la ora    _____________  

    

13. Delegatul de joc va face apel pentru respectarea disciplinei și fair-play-ului (amintiți 
necesitatea ca cele două echipe să respecte deciziile arbitrilor, să nu îi dezaprobe pe aceștia, să 
nu simuleze accidentări, iar ocupanții celor două bănci de rezervă să aibă un comportament calm).  
 

       Se specifică faptul că FRF nu tolerează comportamentul rasist și xenofob, iar Comisia de Etică 
și Disciplină a FRF va sancționa orice astfel de comportament care poate duce la suspendarea 
terenului de joc, sau la disputarea unor jocuri fără spectatori. Se verifică dacă clubul gazdă 
cunoaște procedurile în cazul comportamentului rasist, în conformitate cu art. 58, alin. 10 din ROAF 
(procedura în trei pași).  
 
       Delegatul de joc chestionează delegații celor două echipe dacă au întrebări pentru 
arbitri sau pentru observatorul de arbitri.  
 
       După ce răspund la întrebări, arbitrii se pot retrage pentru a se pregăti de joc.  
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II. SIGURANȚA, SECURITATEA ȘI ORGANIZAREA JOCULUI 

 

1. Se verifică măsurile de ordine și securitate luate de echipa organizatoare, în stadion și 
în afara acestuia, după cum urmează: 
 

Ora de deschidere a porților ______________________________________________________  
Capacitatea stadionului _______, din care locuri acoperite ______ și locuri neacoperite  _______ 
Număr total de spectatori prognozat _______, bilete emise ______ , suporteri oaspeți     _______ 
 

Număr oamenilor de ordine prezenți la stadion  

• Jandarmi    ________ 

• Poliție     ________ 

• Firma de securitate (stewarzi) ________ 
 

Numele firmei de securitate contractată de club pentru acest meci ________________________ 
 

Au fost luate măsuri pentru separarea grupurilor de suporteri? ☐ DA ☐ NU 

Sectorul dedicat suporterilor echipei oaspete                   __________________________________ 
Grupurile de suporteri au rute separate în stadion pentru afluire și defluire? ☐ DA ☐ NU 

Au fost luate măsuri pentru dispersarea suporterilor după joc?  ☐ DA ☐ NU 

Au fost luate măsuri pentru restricționarea accesului în incinta terenului și la vestiare?   ☐ DA ☐ NU 

Au fost luate măsuri pentru protecția arbitrilor pe toată durata șederii în stadion?  ☐ DA ☐ NU 

Au fost luate măsuri pentru protecția echipei oaspete după terminarea jocului?  ☐ DA ☐ NU 

Au fost luate măsuri pentru înlăturarea din stadion a inscripțiilor neregulamentare?  ☐ DA ☐ NU 

Au fost luate măsuri specifice de reprezentanții ISU?  ☐ DA ☐ NU 

Ambulanța dedicată jucătorilor și oficialilor este echipată corespunzător? ☐ DA ☐ NU 

Există cabinet medical pentru spectatori? ☐ DA ☐ NU 

Menționați poziția medicului delegat în timpul meciului     __________________________________ 
 

 

2. Se stabilește structura „Grupului de urgență” (spre exemplu: delegatul de joc, comandantul 
forțelor de ordine, comandantul formațiunii de pompieri, delegații ambelor echipe și conducătorul 
administrativ al stadionului). Membrii grupului de urgență se vor reuni în cazul producerii unor 
incidente majore. 
 

Se mentioneaza locul în care se va reuni grupul de urgență ______________________________  
În timpul meciului, delegatul de joc se va afla __________________________________________ 
 

Sunt autorităţile responsabile cu securitatea, protecţia contra incendiilor şi asistenţa medicală 

complet satisfăcute cu pregătirile pentru meci?                        ☐ DA ☐ NU 
 

Mai există lucruri pe care trebuie să le facă FRF / clubul organizator şi / sau responsabilii 

stadionului?                                ☐ DA ☐ NU 
 

Şedinţa tehnică poate fi încheiată 

Numele observatorului                                                                Semnătura 


