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REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NATIONALA AL JUNIORILOR  B 

(jucatori nascuti in anul 1999 si mai mici) 

Editia 2015 / 2016 

 

In vederea cresterii nivelului calitativ al competitiei,Incepand cu aceasta 

editie, propun organizarea campionatului national al juniorilor B intr-o noua 

formula. 

Campionatul national al juniorilor B se va organiza pe doua categorii 

distincte: 

1.- Campionatul de elita al juniorilor B. Participa echipele de juniori ale 

cluburilor care s-au clasat pe locurile 1 – 3 in cele 8 serii, in editia 

2014/2015 = 8 serii x 3 echipe = 24 echipe. 

Echipele care doresc sa participe in campionatul juniorilor B elita sunt 

obligate sa solicite in scris pana la data de 31 iulie a.c. inscrierea in 

competitie si sa primeasca avizul Serviciului competitii juniori care 

verifica indeplinirea conditiilor de participare. 

 Daca una dintre echipele clasate pe locurile 1 – 4 refuza participarea in 

noul sistem locul ii va fi luat de catre echipa clasata pe locul urmator si 

care doreste sa participe. 

 Acestea vor fi repartizate pe baza criteriului geografic in doua grupe ( A 

si B) a cate 12 echipe. In cazul in care vor aparea echipele celor doua 

centre de excelenta (Timisoara si Targu Mures), ele vor fi primite cu 

prima echipa in campionatul de elita si cu cea de a doua echipa in 

campionatul clasic 

Acestea vor juca sistem campionat (tur – retur) – 15 etape toamna si 15 

etape primavara = 22 etape. 

Jocurile vor avea loc de regula in ziua de sambata de la orele 12.00 sau 

14.00 pentru echipele care joaca la o distanta de 200 km intre ele. 
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Turul campionatului se va desfasura in perioada 29 august – 07  

noiembrie 2015= 11  etape 

Returul campionatului se va desfasura in perioada  12 martie 2016 – 21 

mai 2016 = 11 etape 

Echipele clasate pe locurile 1 si 2  in cele doua grupe se califica in etapa 

semifinala. 

La etapa semifinala (sedinta tehnica),conducatorii echipelor vor 

prezenta lista celor 18 jucatori (16 jucatori de camp si 2 portari) pe care 

ii pot folosi pe parcursul turneului final.Din lista celor 18 jucatori validati 

poate fi inlocuit doar portarul si numai in cazul unei accidentari.Doar 

medicul competitiei poate aviza necesitatea inlocuirii portarului. 

In ziua de 26 mai  2016 orele 12.00 la Complexul Sportiv National 

Mogosoaia, va avea loc sedinta tehnica pentru stabilirea ordinii jocurilor 

si validarea jucatorilor participanti. Se va prezenta :lista jucatorilor 

participanti, carnetele de legitimare, cartea de identitate sau Pasaportul 

turistic).  

Delegatia unei echipe poate fi compusa din maximum 24 de persoane  

( 18 jucatori,1 delegat, 1 antrenor principal, 1 antrenor secund, 1 

antrenor pentru portari,1 medic, 1 maseur). 

Cele 4 echipe calificate (2 din grupa A si 2 din grupa B) vor disputa 

jocurile din semifinala,invingatoarele vor juca finala,  urmand ca echipa 

castigatoare a finalei  sa fie declarata campioana nationala a juniorilor 

B. 

26 mai 2016 dupa orele 16.00 sosirea echipelor si sedinta tehnica 

27  mai 2016 = Locul 1 din gr.A vs locul 2 din gr. B la orele 16.00 si 

                            Locul 1 din gr. B vs locul 2 din gr A la orele 18.00 

28 mai 2016 = zi libera 

                 29 mai 2016 =  echipa invinsa din jocul 1 vs echipa invinsa din jocul 2           

                           echipa invingatoare din jocul 1 vs echipa invingatoare dinjocul 2 

- Numarul echipelor care retrogradeaza in campionatul clasic va fi egal 

cu cel al castigatorilor seriilor din campionatul clasic.  

Dreptul de joc 
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Au drept de joc in Campionatul national al juniorilor B editia 2015/2016 
jucatorii amatori si non - amatori nascuti in anul 1999 si 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. In campionatul de elita au drept de joc 
maximum 2 jucatori nascuti mai tarziu de 31 decembrie 2000. 

Exceptie vor face cele doua  echipe ale centrelor de excelenta. 
Adeverintele vor fi individuale pentru fiecare jucator aflat in situatia mai sus 

mentionata. 
Fisele jucatorilor vor fi predate la Departamentul Competitii al FRF. 
Identificarea jucatorilor juniori in competitiile rezervate acestora se face 
pe baza carnetului de legitimare si a cartii de identitate sau pasaportului 
in original. 
Durata unui joc oficial al juniorilor B va fi de 80 de minute, impartite in 

doua reprize egale a cate 40 de minute cu o pauza care nu va depasi 15 

minute. 

Jocurile se vor organiza de regula in ziua de sambata de la orele 12.00 

iar pentru echipele care se afla la distanta de 200 km intre ele de la orele 

14.00. 

Pe toata durata jocului se pot efectua 5 inlocuiri de jucatori. 

In campionatul national al juniorilor B elita au dreptul sa antreneze 

detinatorii licentei A UEFA. 

2.- Campionatul clasic al juniorilor B.  

Participa echipele cluburilor clasate pe locurile 4 – 12 (16) in 

campionatul juniorilor B editia 2014/2015 , precum si alte unitati 

sportive afiliate la FRF/AJF. 

Echipele care doresc sa participe in campionatul juniorilor B clasic, sunt 

obligate sa solicite in scris pana la data de 31 iulie a.c. inscrierea in 

competitie si sa primeasca avizul Serviciului competitii juniori care 

verifica indeplinirea conditiilor de participare. 

Echipele inscrise si acceptate vor fi repartizate in 4 serii a cate 14 – 16 

echipe, in functie de numarul lor.Daca numarul echipelor inscrise este 

mai mare se vor crea serii suplimentare. 

Jocurile se vor desfasura sistem campionat – (tur – retur) – 13 – 15 

etape toamna si 13 – 15 etape primavara. 
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Echipele clasate pe locul 1 in serii vor promova in campionatul  de elita  

juniori B.  

Campionatul juniorilor B clasic va incepe pe data de 22 august a.c. si in 

functie de numarul seriilor si al echipelor participante, programul va fi 

acelasi ca si la elita. 

Dreptul de joc  

Au drept de joc in Campionatul national al juniorilor B clasic, editia 

2015/2016 jucatorii amatori si profesionisti, nascuti in anul 1999 si 

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 jucator aflat in 

situatia mai sus mentionata. 

Fisele jucatorilor vor fi predate la Departamentul Competitii al FRF. 

Identificarea jucatorilor juniori in competitiile rezervate acestora se face 

pe baza carnetului de legitimare si a cartii de identitate sau pasaportului 

in original. 

Durata unui joc oficial al juniorilor B va fi de 80 de minute, impartite in 

doua reprize egale a cate 40 de minute cu o pauza care nu va depasi 15 

minute. 

Jocurile se vor organiza de regula in ziua de sambata de la orele 12.00 

iar pentru echipele care se afla la distanta de 200 km intre ele de la orele 

14.00. 

Pe toata durata jocului se pot efectua 5 inlocuiri de jucatori. 

 

Nota: Echipele participante isi vor suporta cheltuielile de transport si 

baremul de arbitraj. 

Intocmit. D. I. 03 iulie a.c. 

 

 

 



 

 

 

 

 


