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REGULAMENTUL	DE	ORGANIZARE	

						“CUPA	FIRMELOR	SI	INSTITUTIILOR”	
	2016	-	EDITIA	II-a	

	
ARTICOLUL	1:	MODUL	DE	ORGANIZARE	
	

1. Structura	competitiei:	
a.	competitia	se	va	desfasura	incepand	cu	24.06.2016,	pe	Baza	Sportiva	

Drobeta	(incinta	Lic.	4)	pe	teren	sintetic	cu	dimensiuni	reduse;	
b.	vor	participa	la	competitie	un	numar	maxim	de	16	echipe	impartite	in	4	

grupe	a	cate	4	echipe	(fiecare	participant	va	avea	asigurata	disputarea	a	minim	3	
jocuri),	disputarea	meciurilor	va	fi	sistem	grupe	iar	dupa	faza	grupelor	eliminatoriu.	
Fiecare	echipa	poate		avea	un	lot	de	maxim	15	jucatori	apartinand	aceleasi	companii	
sau	institutii;	

c.	echipele	pot	avea	in	componenta	lotului	maxim	2	jucatori	care	nu	sunt	
salariati	ai	firmei/institutiei	inscrise	in	competitie;	

d.	Sunt	acceptate	echipe	care	au	in	lotul	de	jucatori	peroane	care	sunt	
angrenate	in	acelasi	domeniu	de	activitate	dar	care	nu	activeaza	in	aceeasi	firma(	Ex.	
Bankerii	–	se	pot	inscribe	angajati	care	lucreaza	la	mai	multe	banci,	Curierii,	
Asiguratorii,	etc.)	

d.		firmele/institutiile	isi	pot	exprima	dorinta	prin	inscriere	pana	la	data	de	
23.06.2014,	ora	17:00,	data	si	ora	la	care	va	avea	loc	si	tragerea	la	sorti;	

e.	documente	necesare	participari:	lista	inscriere	echipa,	copie	CI,	viza	
medicala	individuala.	
	
ARTICOLUL	2:	COMISIA	DE	ORGANIZARE	

 
Este	forul	suprem	care	supravegheaza	desfasurarea	competitiei		si	are	dreptul	

de	a	 lua	hotarari	de	orice	natura	pentru	buna	desfasurare	a	evnimentului	sportiv	in	
conformitate	cu	 regulamentele	proprii	de	minifotbal,	precum	si	cele	de	la	FIFA,	UEFA	
si	Legile	Jocului	de	Fotbal	 asimilate	la	minifotbal.	
	Comisia	de	organizare	are	urmatoarele	atributii:	
-	efectueaza	tragerea	la	sorti	pentru	stabilirea	programului	de	desfasurare	
-	stabileste	ziua,	ora	si	terenul	cand	se	vor	juca	jocurile	
-	stabileste	regulile	de	joc	
-	stabileste	regulamentul	de	organizare	si	cel	de	disciplina		
-	pune	la	dispozitie	echipelor	rapoartele	de	arbitraj	
-	omologheaza	rezultatele	jocurilor	
-	hotaraste	modificarile	regulamentului	de	joc	la	propunerea	echipelor	sau	al	
membrilor		 comisiei,	dar	numai	inainte	de	inceperea	competitiei	
-	verifica	daca	terenul	de	joc	corespunde	regulamentului	de	joc	
-	verifica	documentele	intocmite	de	participanti(tabele	cu	jucatori,	vize	medicale,	
etc.)	
-	pune	la	dispozitie	echipelor	regulamentul	de	joc	,	de	organizare	si	disciplinar	pe	
site	
-	stabileste	arbitrii	care	vor	arbitra	in	competitie	
-	in	situtii	exceptionale,	neprevazute	de	regulament	va	lua	hotarari	pe	care	le	
considera	 necesare	pentru	buna	desfasurare	a	competitiei	
-	hotararile	Comisiei	de	Organizare	sunt	definitive,	neatacabile	si	irevocabile	



 

ARTICOLUL	3:	TAXE	SI	CONTRIBUTII	BANESTI	
	
1. 	Organizatorul	este	in	drept	sa	perceapa	taxe	specifice	activitatii	de	minifotbal	
pentru	echipele	inscrise,	jucatori	si	oficiali	potrivit	regulamentelor;	
2. 	Echipele	si		jucatorii	care	se	inscriu		in	competitie	trebuie	sa	achite	o	taxa	de	
inscriere	de	500	LEI/echipa(fiecare	echipa	va	avea	asigurata	disputarea	a	minim	3	
jocuri)	pana	la	data	de	23.06.2016,	ora	17:00;	
	
ARTICOLUL	4:	 ECHIPELE	
	

Echipele	care	doresc	sa	se	inscrie	in	competitie	vor	depune	la	organizatori		in	
perioada	de	 inscriere	o	cerere	insotita	de	un	tabel	nominal	care	sa	cuprinda	numele	
echipei,	numele	si	 datele	personale	ale	jucatorilor,	numele	si	datele	de	contact	ale		a	
delegatului	echipei,	copii	CI	ale	jucatorilor	si	delegatilor	echipei;	

Fiecare	echipa	inscrisa	in	competitie	are	obligatia(prin	delegatul	ei)	ca	la	
inceputul	fiecarui	meci	sa	prezinte	organizatorului		tabelul	nominal	cu	jucatorii	care	
participa	in	competitie(maxim	15),	si	actul	de	identitate	(CI	sau	pasaport)	in	
original;	

Nicio	echipa	nu	are	dreptul	sa	faca	modificari	de	lot	in	timpul	desfasurarii	
competitiei;	

Doar	delegatul	echipei	sau	un	imputernicit	al	acestuia	poate	reprezenta	echipa	
in	fata	Comisiei	 de	Organizare;	

Echipele	participante	sunt	direct	raspunzatoare	de	orice	manifestare	
reprobabila	a	jucatorilor,	 oficialilor	si	a	propriilor	suporteri;	

O	echipa	care	nu	 prezinta	pe	terenul	de	joc	cel	putin	4	jucatori	inscrisi	pe	
raport	in	timp	de	 maxim	10	minute	de	la	ora	oficiala	de	disputare	a	jocului	va	fi	
considerate	neprezentrare	si	 va	pierde	meciul;	

In	cazul	producerii	de	pagube	de	orice	fel	si	de	orice	natura,	se	va	face	
constatarea	lor	impreuna	 cu	reprezentantul	echipei	si	se	incheie	 un	proces	verbal	.	
Faptuitorul	are	obligatia	ca	sa	refaca	 paguba	produsa	sau	sa	despagubeasca	
organizatorul	cu	valoarea	pagubei;	
	
ARTICOLUL	5:	JUCATORII	
	
1. 	Au	dreptul	sa	participle	la	competitie	jucatori	care	sunt	angajati	ai	aceleeasi	
firme	sau	institutii	precum	si	maxim	2	jucatori	care	nu	provin	de	la	
firma/institutia	inscrisa	in	competitie;		
2. Un	jucator	nu	poate	juca	decat	la	o	singura	echipa	pe	toata	durata	competitiei;	
3. Nu	au	drept	de	joc	jucatorii	de	fotbal	legitimati	la	echipe	din	Liga	1,	Liga	a	2-a,	
precum	si		jucatorii	din	primele	doua	esaloane	de	Futsal;	
4. Nu	au	drept	de	joc	jucatorii	care	in	activitatea	lor	fotbalistica	au	fost	sanctionati	cu	
excludere 	din	viata	sportiva	sau	suspendati	mai	mult	de	1	an	din	activitate	pentru	
acte	de	huliganism, 	violente	fizice	si	altele	de	aceeasi	natura;	
5. 	Jucatorul	care	indeplineste	functia	de	capitan	de	echipa	trebuie	sa	fie	
identificat	printr-un	 semn	distinctiv	(brasarda)	si	are	obligatia	de	a	ajuta	
arbitrul,	la	cerere,	la	stabilirea	ordinii	si	 disciplinei	in	cadrul	echipei	sale.	
	
ARTICOLUL	6:	ORGANIZAREA		JOCURILOR	 	
		

Ficare	echipa	prin	delegatul	ei	este	obligat	sa	completeze	raportul	de	joc	si	este	
raspunzator	de	 corectitudinea	datelor;	

Delegatul	echipei	este	obligat	sa	semneze	raportul	de	joc	atat	inainte	de	joc	cat	



 

si	dupa	joc,	 dupa	ce	a	fost	completat	de	catre	arbitru;	
Delegatul	echipei	va	prezenta	la	cabina	arbitrilor	raportul	de	joc		cu	cel	putin	

15	minute	inainte	de	ora	oficiala	de	incepere;	
In	incinta	terenului	de	joc	pot	intra	doar	jucatorii,	antrenorii	si	delegatii	

echipelor	care	sunt	 inscrise	pe	raportul	de	joc	si	in	caz	de	accidentare	asistenta	
medicala;	

Pot	participa	la	joc	doar	jucatorii	care	fac	dovada	vizei	medicale	valabile.	
Echipele	sunt	obligate	sa	salute	publicul	inainte	de	inceputul	fiecarui	joc	si	sa	

isi	dea	mana. Echipele	sunt	obligate	ca	la	finalul	fiecarui	joc	sa	se	salute	intre	
ele(strangere	de	mana);	

In	timpul	desfasurarii	jocului	jucatorii	de	rezerva	si	oficialii	inscrisi	pe	
raportul	de	joc		vor	trebui	 sa	stea	jos	pe	banca	tehnica,	o	 singura	persoana	este	
autorizata	sa	dea	indicatii	tehnice	din	 picioare,	langa	banca	tehnica	dupa	care	
trebuie	sa	stea	jos	pe	banca.	
	
	
ARTICOLUL	7:	ASISTENŢA	MEDICALA	
	

Organizatorul	va	asigura	asistenta	medicala	pe	toata	durata	desfasurarii	
jocurilor	oficiale	cu	 asistent	medical	sau	medic;	

Organizatorul	nu	isi	asuma	nici	un	fel	de	raspundere	de	nici	o	natura,	in	caz	de	
accidentarea	 jucatorilor	la	jocurile	oficiale	sau	la	antrenamente;	

Cadrul	medical	(asistent	sau	medic)	va	sta	de	obicei	intre	cele	doua	
terenuri	si	va	interveni	 numai	la	solicitarea	arbitrilor;	

In	caz	de	accidentare	cadrul	medical	nu	poate	patrunde	pe	terenul	de	joc	decat	
daca	jocul	a	fost	 oprit	si	numai	cu	incuvintarea	arbitrului;	

Cadrul	medical	delegat	semneaza	si	pune	parafa	pe	raportul	de	arbitraj	
inainte	de	fiecare	joc.	 Un	meci	nu	poate	incepe	daca	cadrul	medical	nu	este	
prezent	la	teren;	

Cadrul	medical	are	obligatia	ca	la	solicitarea	arbitrilor	sa	intervina	cat	mai	
repede	iar	in	cazul	 accidentelor	grave	sa	apeleze	serviciul	de	ambulanta	prin	112;	

Un	jucator	nu	poate	sa	traga	la	raspundere	un	alt	jucator(coechipier	sau	
adversar)	 sau	 organizator	pentru	o	accidentare	suferita	in	timpul	jocurilor	pe	
terenul	de	joc	deoarece	el	i-si	 asuma	toate	riscurile	pe	proprie	raspundere.	

	
	
ARTICOLUL	8:	STABILIREA	MECIURILOR		SI	CRITERII	DE	DEPARTAJARE	
	

a. 		Comisia	de	Organizare	va	stabili	prin	tragere	la	sorti	in	data	de	
23.06.2016,	ora	17:00	programul	meciurilor	precum	si	orele	de	desfasurare;	

b. 	Jocurile	din	cadrul	“Cupei	Firmelor	si	Institutiilor”	se	vor	desfasura	tip	grupe	
iar	dupa	faza	grupelor	sistem	eliminatoriu.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	
	In	faza	grupelor,	departajarea	se	face	astfel:	
- 	echipa	castigatoare	–	3	puncte	
- la	finalul	jocului	in	 caz	de	egalitate	se	vor	executa	lovituri	de	departajare,	cate	3	

de	fiecare	echipa	.	Daca	 persista	egalitatea	se	vor	executa	in	continuare	cate	
o	lovitura	de	fiecare	echipa	pana	una	 marcheaza	si	cealalta	rateaza.	

- echipa	castigatoare		dupa	loviturile	de	departajare	–	2	puncte	
- echipa	invinsa	dupa	loviturile	de	departajare	–	1	punct	
In	fazele	eliminatorii	la	finalul	jocului	in	 caz	de	egalitate	se	vor	executa	
lovituri	de	departajare,	cate	3	de	fiecare	echipa	.	Daca	 persista	egalitatea	se	vor	
executa	in	continuare	cate	o	lovitura	de	fiecare	echipa	pana	una	 marcheaza	si	
cealalta	rateaza	fiind	considerata	calificata	echipa	invingatoare	

	
	

ARTICOLUL	9:	CONTESTATII	
	

Echipele	 care	apreciaza	ca	echipa	adversa	a		incalcat	prevederile	
regulamentare,	 indiferent	de	natura	lor	au	dreptul	sa	sustina	cauza	numai	in	
baza	unei	contestatii	inscrise	in	 raportul	de	arbitraj.	
Echipele	au	dreptul	de	a		introduce	contestatii	astfel:	
-	inainte	la	pauza	sau	dupa	 joc	daca	se	contesta	dreptul	de	joc	al	unuia	sau	
maxim	3	jucatori	 de	la	echipa	adverse	inscrisi	in	raportul	de	arbitraj,	aratandu-
se	motivele	in	mod	concret;	

Contestatiile	se	fac	in	scris	in	raportul	de	arbitraj	si	se	semneaza	de	catre	
delegatul	 echipei	in	prezenta	delegatului	echipei	adverse	care	semneaza	de	
luare	la	cunostiinta	si	 arbitrului	care	este	obligat	sa	specifice	momentul	
formularii	contestatiei(inainte,	la	pauza	 sau	dupa	terminarea	jocului);	

Arbitrii	sunt	obligati	sa	puna	raportul	de	arbitraj	la	dispozitia	delegatilor	
echipei	pentru	 formularea	unei	contestatii,	la	solicitarea	acestora,	in	orice	
moment(inainte,	la	pauza	sau	 dupa	terminarea	jocului)	si	indiferent	de	
motivul	contestatiei.	

Jucatorii	contestati	pot	fi	inlocuiti	 numai	inainte	de	inceperea	jocului.	In	
acest	caz	 contestatia	ramane	fara	obiect.	Arbitrul	va	consemna	acest	lucru	in	
raport	iar	numarul	 jucatorilor	inscrisi	pe	raport	se	va	diminua	
corespunzator.	

Contestatiile	 vor	fi	luate	in	discutie	de	comisia	de	organizare	doar	in	cazul	in	
care	au	fost	 facute	in	conformitate	cu	regulamentele	competitiei,	in	caz	contrar	
vor	fi	respinse	ca	nefondate	sau	neintemeiate.	
Comisia	de	Organizare	nu	va	lua	in	discutie	nici	un	fel	de	sesizare	sau	

reclamatie		sau	alte	 asemenea	acte,	doar	contestatiile	inscrise	pe	raportul	de	joc,	
care	este	singurul	act	oficial.	
	
	
ARTICOLUL	10:	DISPOZITII	FINALE	
	

Organizatorii	vor	anunta	premiile	si	premiantii	la	festivitatea	de	premiere	
organizata	la	 finalul	competitiei.	

	
	
	


