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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
“CUPA DROBETA LA MINIFOTBAL 2016”
EDITIA II
ARTICOLUL 1: MODUL DE ORGANIZARE
1. Structura competitiei:
a. Pot participa selectionate de jucatori din tara si strainatate;
b. Competitia este impartita pe 4 grupe de varsta astfel:
‐ copii ( clasele 0 – 8) ‐ maxim 6 echipe/grupa, fiecare echipa putand avea
maxim 12 jucatori;
‐ juniori (pana la 18 ani) ‐ maxim un numar de 8 echipe, fiecare echipa putand
avea maxim 12 jucatori;
‐ seniori – maxim un numar de 16 echipe, fiecare echipa putand avea maxim 10
jucatori;
‐ old boys( peste 35 ani) ‐ maxim un numar de 8 echipe, fiecare echipa putand
avea maxim 10 jucatori.
Inscrierile se pot efectua pana la data de 18.01.2016, ora 12:00;
c. Competitia se va desfasura la Sala Polivalenta si Scola Generala nr. 15 din
Drobeta Turnu Severin ;
d. Dreptul la joc al jucatorilor este conditionat de prezentarea tabelului nominal
insotit de copii al actelor de identitate (CI, BI sau pasaport, dupa caz), viza
medicala, la inscriere si actele in original (tabel, CI sau pasaport, dupa caz) la
fiecare meci;
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 ec hipelor 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, PREMII
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
100 lei/echipa(copii), 150 lei/echipa(junior) si 300 lei/echipa(seniori, old boys) pana la
data de 18.01.2016, ora 12:00;
3.Organizatorul va premia echipele castigatoare a competitiei cu premii constand in
cupe,medalii, diplome, bani.
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
delegatului echipei;
Fiecare echipa inscrisa in competitie are obligatia(prin delegatul ei) ca la
inceputul fiecarui meci sa prezinte organizatorului tabelul nominal cu jucatorii care
vor participa in competitie(maxim 12);
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 6 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 cu varstele cuprinse intre 14 si 70
ani (cu obligativitatea ca cei care au sub 18 ani sa aiba acordul scris autentificat al
unuia dintre parinti);
2. Un jucator nu poate juca decat la o singura echipa pe toata durata competitiei;
3. 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;
4. 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
Desfasurarea competitiei se va face in sistem turneu, in care fiecare echipa joaca
cu toti ceilanti adversari o singura data in grupe, fiecare avand de disputant 2‐3 meciuri;
Ocupantele locurilor 1 si 2 din fiecare grupa se califica in fazele urmatoare ale
competitiei, faze ce vor fi eliminatorii;
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 18.01.2015,
ora 12:00 programul meciurilor precum si orele de desfasurare;
b. Jocurile din cadrul Cupei Drobeta la Minifotbal 2016 se vor desfasura tip turneu.

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.
Din prezentul regulament fac parte integranta regulamentul de joc si
regulamentul disciplinar.

REGULAMENTUL DE DISCIPLINA
“CUPA DROBETA LA MINIFOTBAL 2016”
ARTICOLUL 1 – AUTORITATEA DISCIPLINARA
Dispozitile prezentului regulament se aplica echipelor, reprezentantilor echipelor, oficialilor,
jucatorilor, in cazul in care savarsesc abateri disciplinare pe terenul de joc, in incinta terenului
de joc, la vestiarele jucatorilor ori ale arbitrilor sau in orice alta parte a bazei sportive, in cadrul
caruia au loc jocurile oficiale, inainte, in timpul si dupa terminarea jocului.
Orice caz nepravazut in prezentul regulament poate fi solutionat prin analogie, de comisia de
organizare bazata pe propriile convingeri.
Nimeni nu poate invoca necunoasterea, cunoasterea insuficienta sau interpretarea eronata a
regulamentelor pentru a fi exonerate de raspundere disciplinara.
Jucatorii, oficiali se supun autoritatii disciplinare ale organizatorului, recunosc si respecta
regulamentele, deciziile si alte norme ale acestuia, precum si regulamentul jocului de minifotbal si
se obliga sa se comporte in conformitate cu principiile de loialitate, integritate si sportivitate
cuprinse in prezentul regulament.

ARTICOLUL 2 – ABATEREA DISCIPLINARA
Abaterea disciplinara este fapta savarsita cu vinovatie,cu intentie sau din culpa prin
care se incalca regulile de disciplina si comportament. Abaterea disciplinara este
singurul temei regulamentar al raspunderii disciplinare. Pentru abatere se aplica o
singura sanctiune, la sanctiunea aplicata se adauga.
Daca se savarsesc mai multe abateri disciplinare se aplica sanctiunea prevazuta
pentru fapta cea mai grava.

ARTICOLUL 3 – SANCTIUNI DISCIPLINARE
Sanctiunea disciplinara este un mijloc preventiv – educativ si o masura de
constrangere care are ca scop restabilirea disciplinei si prevenirea savarsirii de noi abateri.
Sanctiunile disciplinare sunt urmatoarele :
a). APLICABILE ECHIPELOR :
‐ avertisment‐verbal sau scris care atrage atentia celui in cauza sa nu mai comita abateri

‐ pierdera jocului cu 3‐0 sanctiune care se aplica echipei vinovate daca rezultatul de pe
teren era inferior
‐ anularea rezultatului meciului si rejucarea acestuia
‐ excluderea din competitie – eliminarea unei echipe din competitie
b). APLICABILE PERSOANELOR FIZICE (JUCATORI,OFICIALI ETC)
‐ avertisment – verbal sau scris

‐suspendarea pentru un numar de jocuri sau perioada de timp
‐excluderea din competitie – eliminarea definitive din competitia organizata

Executarea sanctiunilor se face dupa cum urmeaza :
‐suspendarea se executa incepand cu primul joc oficial dupa luarea hotararii
Echipele participante raspund in mod solidar cu penalitatea aplicata jucatorilor, oficialilor
sau altor persoane care le reprezinta.

ARTICOLUL 4  ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE ECHIPELOR

Echipele vinovate de falsificarea actelor sunt excluse din competitie;
Echipele vinovate de trucarea jocurilor oficiale, acordand in acest scop avanataje
materiale sau financiare persoanelor care prin calitatea pe care o au la aceste jocuri pot
facilita acest lucru, vor fi excluse din competitie.
Desconsiderarea competitiei prin neprezentarea la joc pentru a facilita echipa
adversa in obtinerea unui rezultat favorabil se sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3‐0;
Retragerea sau parasirea terenului de joc de catre o echipa inainte de incheierea
duratei regulamentare sau refuzul de a relua jocul, in cazul in care a fost interupt dupa
acordarea termenului de 3 minute de catre arbitru, va pierde meciul cu 3‐0;

Provocarea de scandaluri, acte de dezordine sau incidente de catre jucatori , oficiali
sau suporterii unei echipe, soldate cu pagube de orice natura pe terenul de joc sau in
afara lui ( incinta bazei sportive ) se sanctioneaza cu obligativitatea platii pagubei
constatate, exluderea echipei din competitive;
Amenintarea, bruscarea sau lovirea arbitrilor sau organizatorilor inainte de
inceperea meciului, in pauza, in timpul sau dupa terminarea jocului, avand consecinta
neinceperea, intreruperea si nereluarea jocului in timpul regulmanetar va fi sanctionat cu
excludere din competitive;
Neexecutarea dispozitiilor date de arbitru in legatura cu desfasurarea
regulamentara a jocului inainte sau in timpul jocului, care are ca efect neinceperea sau
nereluarea jocului in timpul regulamentar, se sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3‐0;
Folosirea in jocuri a unui jucator fara drept de joc, participarea la joc a unor jucatori
neinscrisi in raportul de arbitraj sau care continua jocul desi au fost sanctionati de catre
arbitru cu eliminare, precum si participarea la joc a unor jucatori aflati in stare de
suspendare, se sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3‐ 0, dar numai daca s‐a introdus o
contestatie regulamentara;

ARTICOLUL 5 – ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE JUCATORILOR
Folosirea in jocuri oficiale a unui jucator aflat in stare de ebrietate se santioneaza cu :
 avertisment ‐ daca a fost descoperit inainte de joc si nu va mai putea participa la
joc, suspendat 1 meci;
 scos din terenul de joc – cu dreptul de inlocuire daca a fost descoperit in timpul
jocului, suspendat 1 meci;
Un jucator care primeste cartonas rosu ca urmare a 2 cartonase galbene in
timpul aceluiasi joc va fi suspendat cu 1 meci;
In cazul in care un jucator primeste cartonas rosu pentru o greseala prevazuta
in regulamentul de joc va fi sanctionat cu minim 2 meciuri;
Un jucator care primeste cartonas rosu pentru violenta, brutalitate, agresiune
fizica va fi suspendat minim 4 meciuri pana la excluderea din competitie;
In cazul in care un jucator loveste cu pumnul capul piciorul un adversar, oficial,
coechipier, periclitand integritatea corporala a acestuia va fi exclus din competitive;
Un jucator care foloseste cuvinte jignitoare, injurioase, grosolane, scuipa,
bruscheaza un arbitru, oficial, organizator, va fi suspendat 4 meciuri;
Un jucator poate fi sanctionat daca savarseste faptele de mai sus pe
terenul de joc sau in incinta bazei sportive(vestiare,drumul spre
vestiare,tribune,pana la intrarea in baza sportiva).

ARTICOLUL 6 – ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE REPREZENTANTILOR
ECHIPELOR
Orice oficial care are un comportament neadecvat unei competitii ( insulte,
jigniri, provocari, violente fizice si verbale si altele ) cu consecinte grave (
incidente, bataie etc ) in incinta bazei sportive inainte, in timpul sau dupa
terminarea jocului va fi sanctionat cu excudere din competitie, respective echipa pe
care o reprezinta va fi exclusa din competitive;
Instigarea sau incurajarea jucatorilor echipei pe care o reprezinta, prin cuvinte
sau gesturi de a nu executa deciziile arbitrului ori de a nu mai relua jocul, daca
acesta a fost interupt si arbitrul a acordat cele 3 minute regulamentare pentru
reluarea lui, se sanctioneaza cu suspendarea pe minim 4 meciuri, si in situatia in care
acest fapt duce la intreruperea jocului definitiv pierderea jocului cu 3‐0;
Declaratii sau afirmatii aparute in mijloacele de informare mass‐media (presa
scrisa,radio,televiziune etc) dovedite neadevarate sau avand caracter jignitor sau
calomnios la adresa organizatorilor, echipelor sau persoanelor oficiale se
sanctioneaza cu suspendarea pentru minim 4 meciuri;
Oficialii si antrenorii care se fac vinovati de proteste repetate la deciziile
arbitrului prin cuvinte sau gesturi, ridicarea repetata de pe banca de rezerva,
depasirea suprafetei tehnice, patrunderea in terenul de joc fara incuvintarea
arbitrului, gesturi obscene sau nesportive se sanctioneaza cu suspendarea minim
2 meciuri.

ARTICOLUL 7DISPOZITII FINALE
Acest regulament a fost emis de Comisia de Organizare a Cupei Severinului la
Minifotbal 2014 si devine aplicabil echipelor, jucatorilor si oficialilor care
participa la competitii organizate de CLUB SPORTIV DROBETA incepand cu
momentul in care au semnat si depus tabelul nominal cu jucatori pentru
inscriere.
Relatii si informatii suplimentare:
Presedinte: Octavian Goga: 0728814545
Director sportiv: Vasilica Costinel 0726757314

