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STRUCTURA COMPETIȚIILOR NAȚIONALE PENTRU 
COPII ȘI JUNIORI - Ediția 2015/2016  

 

1. Liga Elitelor U19  (SISTEM  NOU)  –  născuți  după    01.01.1997.  Competiția  este 

organizată în format nou, respectiv: 

1.1. Liga Elitelor U19 Est  
1.2. Liga Elitelor U19 Vest 
Fiecare Ligă având câte 12 echipe care vor  juca ”sistem campionat” (tur‐retur), cu fază 

finală.  Jocurile se vor disputa de  regulă sâmbăta,  în perioada 29 august 2015 – 16 aprilie 2016. 
Turul  (29 august – 07 noiembrie 2015)  și  returul  (14 noiembrie – 05 decembrie 2015). Echipele 
clasate pe  locul 1  și 2  în Liga Elitelor U19 Est  și Liga Elitelor U19 Vest se califică  în  faza a  II‐a a 
competiției – ”Finala Ligii Elitelor U19” (21 – 24 aprilie 2016). Echipele clasate pe locurile 10, 11 și 
12 din Liga Elitelor U19 Est și din Liga Elitelor U19 Vest vor retrograda în Campionatul Național de 
Juniori A.  

2. Finala Ligii Elitelor U19 (SISTEM NOU) (21 – 24 aprilie 2016).  În etapa finală a 

competiției participă cele 4 echipe clasate pe locurile 1 și 2  în Liga Elitelor U19 Est și Vest. Cele 4 
echipe  calificate  (2  din  fiecare  Ligă)  vor  disputa  jocurile  ”tip  semifinală”,  iar  învinsele  vor  juca 
finala mică  (3‐4)  și  învingatoarele  vor  juca  finala mare  (1‐2),   urmând  ca echipa  câștigătoare  a 
finalei mari să fie declarată ”CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ U19”. 

3. Cupa României Elită U19 (SISTEM NOU) (04 – 21 mai 2016) 

Competiția ”CUPA ROMÂNIEI ELITĂ U19” este rezervată echipelor clasate pe locurile 1‐8 din 
Liga  Elitelor  U19  Est  și  Liga  Elitelor  U19  Vest.  Etapele  competiției  se  desfășoară  în  ”sistem 
eliminatoriu”și avem: optimi de finală (miercuri, 04 mai 2016), sferturi de finală (sâmbătă, 07 mai 
2016), semfinale (sâmbătă, 14 mai 2016) și finala (sâmbătă, 21 mai 2016). 

4. Supercupa României Elită U19 (SISTEM NOU) (25 iunie 2016)  
Supercupa României Elită U19 este o competiție fotbalistică desfășurată între câștigătoarea 

”Finalei Ligii Elitelor” și a ”Cupei României Elită”. Trofeul se va acorda echipei câștigătoare. În cazul 
în  care  o  singură  echipă  va  câștiga  ambele  competiții  interne,  atât  Cupa,  cât  și  campionatul, 
realizând ”EVENTUL CUPĂ‐CAMPIONAT”,  în această situație, adversara campioanei  în Supercupă 
va fi ocupanta poziției secunde, vicecampioana națională.  

5.  Campionatul Național de Juniori A  (U19)  –  născuți  după  01.01.1997. 
Jocurile se vor disputa sâmbăta. În funcție de numărul echipelor înscrise, acestea vor fi repartizate 
pe baza criteriului geografic în 4 – 6 serii. Se va aplica principiul promovării – retrogradării. Turul 
(29 august – 07/21 noiembrie 2015 = 11/13 etape) și returul (28 noiembrie și 05 decembrie 2015 (2 
etape)  și  12 martie  ‐  21 mai  2016  =  13/11  etape).  Echipele  clasate  pe  locul  unu  în  serii  vor 
promova în ”Liga Elitelor U19” și vor fi repartizate pe baza criteriului geografic în Liga Elitelor U19 
Est sau Liga Elitelor U19 Vest. 

6. Liga Elitelor U17  (SISTEM  NOU)  –  născuți  după    01.01.1999.  Competiția  este 

organizată în format nou, respectiv: 

6.1. Liga Elitelor U17 Est  
6.2. Liga Elitelor U17 Vest 

Liga Elitelor U17 Est are 12 echipe și Liga Elitelor U17 Vest este formată din 14 echipe, 12 
echipe de club și cele două Centre de Excelență (Timișoara și Târgu Mureș), care vor juca ”sistem 
campionat”  (tur‐retur), cu  fază  finală.  Jocurile  se vor disputa de  regulă sâmbăta,  în perioada 29 
august 2015 – 21 mai 2016. Turul (29 august – 07/21 noiembrie 2015 = 11/13 etape) și returul (12 
martie 2016 – 21 mai 2016 = 11/13 etape). Echipele clasate pe locul 1 și 2 în Liga Elitelor U17 Est și 
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Liga Elitelor U17 Vest se califică în faza a II‐a a competiției, etapa finală ‐ ”Finala Ligii Elitelor U17” 
(26 – 29 mai 2016). Echipele clasate pe locurile 10, 11 și 12 din Liga Elitelor U17 Est și Liga Elitelor 
U17 Vest vor retrograda  în Campionatul Național de Juniori B. Excepție fac centrele de excelență 
care nu au drept de promovare/retrogradare. 

7. Finala Ligii Elitelor U17  (SISTEM NOU)  (26 – 29 mai 2016).  În etapa  finală a 

competiției participă cele 4 echipe clasate pe locurile 1 și 2  în Liga Elitelor U17 Est și Vest. Cele 4 
echipe calificate (2 din fiecare Ligă) vor disputa jocurile ”tip semifinală”, iar învinsele vor juca finala 
mică (3‐4) și învingatoarele vor juca finala mare (1‐2),  urmând ca echipa câștigătoare a finalei mari 
să fie declarată ”CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ U17”. 

8. Cupa României Elită U17 (SISTEM NOU) (04 – 18 iunie 2016) 

Competiția ”CUPA ROMÂNIEI ELITĂ U17” este rezervată echipelor clasate pe locurile 1‐8 din 
Liga  Elitelor  U17  Est  și  Liga  Elitelor  U17  Vest.  Etapele  competiției  se  desfășoară  în  ”sistem 
eliminatoriu” și sunt: optimi de finală (sâmbătă, 04 iunie 2016), sferturi de finală (miercuri, 08 mai 
2016), semfinale (sâmbătă, 14 iunie 2016) și finala (sâmbătă, 18 iunie 2016). 

9. Supercupa României Elită U17 (SISTEM NOU) (25 iunie 2016)  
Supercupa României Elită U17 este o competiție fotbalistică desfășurată între câștigătoarea 

”Finalei Ligii Elitelor”și a ”Cupei României Elită”. Trofeul se va acorda echipei câștigătoare. În cazul 
în  care  o  singură  echipă  va  câștiga  ambele  competiții  interne,  atât  Cupa,  cât  și  campionatul, 
realizând ”EVENTUL CUPĂ‐CAMPIONAT”,  în această situație, adversara campioanei  în Supercupă 
va fi ocupanta poziției secunde, vicecampioana națională.  

10. Campionatul Național de Juniori B  (U17)  –  născuți  după  01.01.1999. 
Jocurile se dispută sâmbătă. În funcție de numărul echipelor înscrise, acestea vor fi repartizate pe 
baza criteriului geografic în 4 – 6 serii. Se va aplica principiul promovării – retrogradării. Turul (29 
august – 07/21 noiembrie 2015 = 11/13 etape) și returul  (28 noiembrie  și 05 decembrie 2015  (2 
etape) și 12 martie 2016 – 21 mai 2016 = 13/11 etape). Echipele clasate pe  locul unu  în serii vor 
promova în ”Liga Elitelor U17” și vor fi repartizate pe baza criteriului geografic în Liga Elitelor U17 
Est sau Liga Elitelor U17 Vest. 

11.  Campionatul Județean Juniori ”A1” (U19)  – născuți după  01.01.1997. 
Au  drept  de  joc  jucătorii  echipelor  participante  în  Campionatul  Județean.  Competiția  se 
organizează cu faza pe județ, regiune, zonă și finală națională. 

12. Campionatul Județean Juniori ”B1” (U17) – născuți după 01.01.1999. Au 
drept de joc jucătorii echipelor participante în campionatul județean. Competiția se organizează cu 
faza pe județ, regiune, zonă și finală națională. 

13. Campionatul Național de Juniori C (U15)  –  născuți  după  01.01.2001. 
Competiția se organizează cu etapa pe județ, regională, zonală și finală. 

14. ”Cupa Regiunilor” (U14) ‐ născuți după 01.01.2002  
Competiție  cu  caracter  exclusiv  de  selecție,  participă  selectionate  constituite  de  către 

antrenorii  zonali,  având  drept  scop  depistarea  viitorilor  componenți  ai  centrelor  regionale  și 
constituirea  selecționatelor  naționale  de  juniori U14.  Etapele  vor  fi  la  nivel  județean,  regional, 
zonal și finala națională în organizarea Comisiei Tehnice FRF. 

15. Campionatul Național de Juniori D (U13)  –  născuți  după  01.01.2003. 
Competiția se organizează cu etapa pe județ, regională, zonală și finala națională. 

16. Campionatul Național de Juniori E (U11)  –  născuți  după  01.01.2005. 
Competiția se organizează cu etapa pe județ, regională, zonală și finală națională.  

17. Interliga Națională de Fotbal (COMPETIȚIE  NOUĂ)  U10 (n. 2006), U9 
(n.2007), U8 (n. 2008) și U7 (n. 2009) – ”Patru campionate în unul singur ”. 
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Turul (27.09.–22.11.2015) și returul (12.03. – 08.05.2016). În pauza dintre tur și retur, în perioada 
de iarna a competiției se desfășoară ”Trofeul Gheorghe Ola și Gheorghe Ene”.  

18.  ”Trofeul Gheorghe Ola” – născuți după 01.01.2006. Competiție de  fotbal pe 

teren  redus,  în  pauza  competițională  a  Interligii  Naționale  de  Fotbal,  în  perioada  de  iarnă. 
Competiția se organizează cu etapa pe județ, zonală și națională. 

19.  ”Trofeul Gheorghe Ene”  –  născuți  după  01.01.2007.  Competiție  de  fotbal 

organizată pe teren redus,  în pauza competițională a ”Interligii Naționale de Fotbal”,  în perioada 
de iarnă. Competiția se organizează cu etapa pe județ, zonală și națională. 

     
Notă: În anul competițional 2015/2016 își vor desfășura activitatea selecționatele naționale 

de juniori:  

U 19 ani – născuți 1997 care  în  intervalul septembrie – noiembrie 2015 vor disputa jocuri 

oficiale în cadrul turului de calificare al C.E.; 

U 18 – născuți 1998 fără competiții oficiale; 

U  17  –  nascuti  1999  care  în  intervalul  septembrie  –  noiembrie  2015  vor  disputa  jocuri 

oficiale în cadrul turului de calificare al C.E.; 

U 16 – născuți 2000 fără competiții oficiale; 

U 15 – născuți 2001 fără competiții oficiale. 

                                                   
Observație:  
În anul competițional 2015/2016 Federația Română de Fotbal organizează 

19 competiții (din care 9 sunt organizate în SISTEM NOU) cu 10 mai multe 
decât în anul 2014/2015, pentru 11 categorii de vârstă, față de 9 categorii 
(2014/2015). Urmând ca celelalte programe pentru dezvoltarea sistemului 
competițional să fie implementate în anul competițional 2016/2017. 

 
                                                    
                                                     Comisia Centrală de Copii și Juniori FRF 

                                                                               Președinte Pavel Velcotă 


