
Regulamentul si Sistemul competitional Cupa Romaniei 
Juniori U19 Futsal 2017-2018 

 
Art.1 In Cupa Romaniei Juniori U19 Futsal participa echipele de futsal juniori care 

participa si in cadrul Campionatului National. 
 

Art.2 Au drept de joc in Campionatul National Juniori Futsal U19 jucatorii nascuti dupa 
data de 01.01.1999. 

Art.3 Este obligatoriu ca pe carnetul de joc sa fie aplicata viza anuala a Federatiei 
Romane de Fotbal. 

Art.4 Identificarea jucatorilor juniori in jocurile din aceasta competitie se face pe baza 
carnetului de legitimare eliberat de FRF sau AJF, vizat de FRF impreuna cu cartea 
de identitate sau pasaportul in original. Neprezentarea cartii de identitate sau a 
pasaportului in original atrage imposibilitatea participarii la jocul respectiv. 

Art.5 Echipele vor putea inscrie pe foaia de joc si vor putea utiliza pe parcursul unui joc 
si un numar de maxim 2 jucatori nascuti in anul 1997 sau 1998. Se va aplica si 
pentru acesti jucatori art.3 din prezentul regulament. 

Art.6 Echipele vor inscrie pe foaia de joc la fiecare partida un numar minim de 7 
jucatori nascuti dupa data de 01.01.1999. Nerespectarea acestei prevederi va duce 
la omologarea rezultatului respectivei partide cu scorul de 5-0 in favoarea echipei 
adverse. Arbitrii sunt obligati sa verifice la inceputul fiecarei partide prezenta 
fizica la teren a celor 7 jucatori nascuti dupa data de 01.01.1999 si sa elimine de 
pe raportul de joc jucatorii care nu sunt prezenti. 

Art.7 Jucatorii vor beneficia de legitimare si viza anuala gratuita la Federatia Romana 
de Fotbal. 
 

Art.8 Durata unui joc va fi de 40 minute timp efectiv, respectand prevederile din Legile 
Jocului - Futsal. 

Art.9 Jocurile care se termina la egalitate si in care trebuie stabilita o invingatoare 
(meciuri eliminatorii, semifinale, finale, etc) vor fi urmate direct de executarea 
loviturilor de penalitate conform regulamentelor in vigoare. 
 

Art.10 Sistemul competitional al Cupei Romaniei U19 Futsal este format din mai multe 
faze, in functie de numarul echipelor din fiecare serie. 

 
Serie de 4 echipe 

• Faza 1 – sistem campionat tur-retur (6 jocuri); echipele clasate pe locurile 
1 si 2 se califica in faza 3 

• Faza 2 – nu exista 
 
Serie de 5 echipe 

• Faza 1 – sistem campionat tur (4 jocuri); echipele clasate pe locurile 1-4 se 
califica in faza 2 

• Faza 2 – meciuri playoff tur-retur, locul 1 cu locul 4 (invingatoarea va fi 
ocupa locul 1 la finalul acestei faze) si locul 2 cu locul 3 (invingatoarea va 



ocupa locul 2 la finalul acestei faze); primul meci se disputa la echipa mai 
slab clasata (locul 3 si locul 4); in caz de egalitate perfecta la finalul celor 
doua meciuri, primul criteriu de departajare va fi numarul mai mare de 
goluri marcate in deplasare; echipele castigatoare ale meciurilor playoff se 
califica in faza 3 
 

Serie de 6 echipe 
• Faza 1 – sistem campionat tur (5 jocuri); echipele clasate pe locurile 1-4 se 

califica in faza 2 
• Faza 2 – meciuri playoff tur-retur, locul 1 cu locul 4 (invingatoarea va 

ocupa locul 1 la finalul acestei faze) si locul 2 cu locul 3 (invingatoarea va 
ocupa locul 2 la finalul acestei faze); primul meci se disputa la echipa mai 
slab clasata (locul 3 si locul 4); in caz de egalitate perfecta la finalul celor 
doua meciuri, criteriul de departajare va fi numarul mai mare de goluri 
marcate in deplasare; daca dupa aplicarea acestui criteriu egalitatea 
persista se va trece la executarea loviturilor de departajare de la punctul de 
6 metri; echipele castigatoare ale meciurilor playoff se califica in faza 3 

 
Faza 3 a Cupei Romaniei 

• Meciuri de baraj tur retur intre o echipa clasata pe locul 1 si o echipa 
clasata pe locul 2 la finalul fazei 2 a competitiei 

• Imperecherea se face de catre Comisia de Fotbal in Sala respectand 
criteriul geografic 

• Meciul 1 se desfasoara la echipele clasate pe locul 2 
• In caz de egalitate perfecta la finalul celor doua meciuri, criteriul de 

departajare va fi numarul mai mare de goluri marcate in deplasare; daca 
dupa aplicarea acestui criteriu egalitatea persista se va trece la executarea 
loviturilor de departajare de la punctul de 6 metri 

• Echipele castigatoare ale intalnirilor tur-retur se califica la Turneul Final al 
Cupei Romaniei U19 Futsal 

 
Faza 4 – Turneul Final 

• Se formeaza 2 serii de cate 3 echipe care vor juca partide in sistemul 
fiecare cu fiecare (3 zile de disputare a partidelor) 

• Echipa gazda a turneului va fi trasa la sorti in asa fel incat sa dispute 
partidele proprii in prima zi si in a treia zi a turneului 

• Castigatoarele celor doua serii se intalnesc in finala competitiei 
 
Meciurile din faza 1 conteaza si pentru Campionatul National de Juniori U19, fiind luate 
in calcul in clasamentul respectivei competitii. 
 
Art.11 Departajarea echipelor cu acelasi numar de puncte (atat in clasament final cat si in 

clasamentul locurilor secunde) se va face respectand prevederile art.27 alin.3 din 
ROAF Sala. Daca dupa aplicarea tuturor criteriilor respective echipele nu pot fi 
departajate atunci se va aplica criteriul fair play, totalizand cartonasele galbene (1 
pct) si cele rosii (3pct) acordate, echipa cu nr. de puncte mai mic fiind 



castigatoare. Daca si dupa aplicarea acestui criteriu echipele nu pot fi departajate 
se va proceda la tragerea la sorti. 

Art.12 Turneul final se va desfasura intr-o localitate stabilita de Comisia de Fotbal in 
Sala a FRF. Cluburile care doresc sa organizeze turneul final al Cupei Romaniei 
vor depune oferte de organizare, urmand ca acestea sa fie analizate de Comisia de 
Fotbal in Sala si Fotbal pe Plaja din cadrul FRF, aceasta hotarand locatia de 
desfasurare a turneului final. Echipele participante la turneul final vor primi un 
sprijin financiar suplimentar din partea FRF. 

Art.13 Jucatorii aflati in stare de suspendare in urma unor cartonase rosii primite in 
Campionatul National de Juniori isi vor efectua etapele de suspendare in Cupa 
Romaniei. 
 

Art.14 Jocurile vor fi arbitrate de 2 arbitri care vor fi delegati de catre Compartimentul 
Fotbal in Sala al CCA din randul arbitrilor din lotul national de fotbal in sala sau 
din randul arbitrilor din loturile judetene de fotbal.  

Art.15 In aceasta competitie nu vor fi delegati arbitri de rezerva. Observatorii oficiali vor 
fi delegati la turneul final si vor avea acelasi barem ca al arbitrilor. 

Art.16 Baremul de joc al arbitrilor va fi de 50 RON/arbitru suma neta. 
 

Art.17 La jocurile din Cupa Romaniei Juniori U19 Futsal, echipa gazda va asigura toate 
conditiile pentru buna desfasurare a jocului, conform prevederilor ROAF Sala: 
sala de joc, asistenta medicala, securitate, etc. 
 

Art.18 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile ROAF Sala. 
 


