
PROIECT 

Cupa Romaniei elita juniori 

Editia 2015/2016 

Participanti: Competitia este organizata pentru echipele clasate de locurile 1 – 8 in 

Campionatul national de elita juniori A si B. 

Dreptul de joc 

Au drept de joc in Cupa Romaniei elita juniori editia 2015/2016 urmatorii jucatori: 

Juniori A – jucatorii nascuti 1997, 1998 si maximum 2 jucatori nascuti mai târziu de 31 

decembrie 1998. 

Juniorii B – jucatorii nascuti 1999, 2000 si maximum 2 jucatori nascuti mai târziu de 

31 decembrie 2000. 

Jucatorii mai mici de varsta, pentru a avea drept de joc trebuie sa prezinte o 

adeverinta eliberata numai de catre Policlinica pentru Sportivi in care sa se specifice 

ca pentru respectivul/respectivii jucatori nu exista contra-indicatii de a practica 

activitatea sportiva pentru fotbal.Adeverintele vor fi individuale pentru fiecare 

jucatoraflat in situatia mentionata. 

Sistem de desfasurare 

Echipele clasate pe locurile 1 – 8 in cele doua serii vor fi repartizate in doua serii 

– Est si Vest.Echipele clasate pe locul 1 in fiecare serie, atat la juniorii A cat si la jun 

iorii B vor disputa finala competitiei. 

Jocurile se vor desfasura in sistem eliminatoriu pe parcursul a doua reprize a 

cate 45 de minute cu o pauza de maximum 15 minute pentru juniorii A si pe 

parcursul a doua reprize a cate 40 de minute cu o pauza de maximum 15 minute 

pentru junioirii B. 

Daca la expirarea timpului regulamentar de joc echipele se afla la egalitate se 

vor executa lovituri de departajare de la 11m. Serii de 5 lovituri de catre fiecare 

echipa. Daca dupa efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persista, se va 

executa alternativ cate o lovitura de pedeapsa de catre fiecare echipa (altii  
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decat cei care au executat prima serie de 5 lovituri) pana in momentul in care una 
dintre echipe nu marcheaza. 

In toate etapele competitiei gazda va fi echipa mai slab clasata in campionatul 
de elita al juniorilor A, respectiv al juniorilor B. 

Datele de desfasurare ale competitiei 

Juniori A: 04, 07, 14 si 21 mai 2016 

Juniori B: 04,11,16 si 25 iunie 2016 

Orele de disputare a jocurilor vor fi stabilite de catre Comisia de Organizare a 

competitiei. 

Etapa 1 – juniori A – pe data 04 mai 2016  - juniori B pe data de 04 iuni 2016 

8A vs 1A                                8B vs 1 B 

5A vs 4A                                5B vs 4B 

6A vs 3A    6B vs 3B 

7A vs 2A    7B vs 2 B 

Etapa a 2 –a  - juniori A pe data de 07 mai 2016 – juniori B pe data de 11 iunie 

Invingatorii  dintre 8 vs 5 din ambele grupe VS invingatorii dintre 6 vs 7 din ambele 

grupe. 

Etapa a 3 –a – juniori A pe data de 14 mai 2016 – juniori B pe data de 16 iunie 

Invingatorii dintre 8 si 5 VS invingatorii dintre 6 si 7 din ambele grupe 

Etapa a 4 –a FINALA – juniori A pe 21 mai 2016 – juniori B pe data de 25 iunie  

Invingatorul din seria Est vs invingatorul din seria Vest 

Nota: Finala atat la juniorii A cat si la juniorii B se va disputa la Centrul Tehnic de la 

Buftea. Echipele calificate in finala vor sosi cu o zi inainte, respectiv 20 mai 2016 

juniorii A si 24 iunie juniorii B. 

Serviciul Juniori 

03 iulie a.c. 


