
Regulamentul competitiei 

“CAMPIONATUL JUDETEAN DE 

FOTBAL IN SALA” 

 
 

 

Principii: 

-          Numele competitiei este “CAMPIONATUL JUDETEAN DE FOTBAL IN SALA” insa 

organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica numele competitiei in situatia in care ratiuni 

de marketing impun acest lucru.  

 -  Aceasta competitie este organizata de DJST Dambovita fiind parte integrata din Calendarul 

de actiuni sportive 2021.   

-          DJST Dambovita recomanda in mod expres Fair-Play-ul atat pe teren cat si in afara 

acestuia.  

-       Arbitrii sunt suverani pe teren iar deciziile lor nu pot fi modificate de organizatori sub nici 

o forma indiferent de greseala comisa. 

-          Organizatorii isi rezerva dreptul de a sanctiona arbitrii care gresesc prin excluderea de la 

delegari. 

-          Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru nici un fel de incident aparut din vina 

participantilor, acestia fiind responsabili pentru actele/faptele lor pe durata meciurilor sau in 

afara acestora insa vor face toate eforturile pentru a evita aparitia oricarui incident. 

Calendarul competitiei: 

- Data de desfasurare a competitiei: 28 mai 2021 - 30 iunie 2021. 

Inscriere participantilor (echipelor): 

- Data limita pentru inscrierea echipei/echipelor participante: vineri 28 mai 2021 (pe 

adresa de email: djst.dambovita@mts.ro sau la sediul DJST Dambovita).  

- Data limita de transmitere a tabelul nominal cu jucatorii din cadrul lotului 

echipei/echipelor participante este 28 mai 2021 .  

 

mailto:djst.dambovita@mts.ro


Desfasurarea grupeler: 

Semnifinale: 

 

 Modalitate de inscriere: 

-           Loturile vor fi depuse de fiecare echipa in parte pe proprie raspundere in baza unui 

formular de inscriere pus la dispozitie de organizatori sau care poate fi descarcat de pe 

pagina de internet a Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Dambovita  

www.djstdambovita.ro. 

-          Suporterii echipelor nu vor avea acces in sala de joc. 

-          Numarul de jucatori care pot fi inscrisi in lotul unei echipe este de minim 7 si maxim 15 

jucatori 

-          Sunt acceptati in cadrul lotului doar jucatori amatori. 

-          Nu pot fi inscrisi in competitie jucatorii profesionisti sau jucatori care sunt legitimati la 

cluburi de fotbal din Romania (Liga I si II ) sau din strainatate (inclusiv futsal-Liga I ) sau 

care au diputat un meci in competitii oficiale cu mai putin de 6 luni inaintea tragerii la sorti. 

-          Organizatorii isi rezerva dreptul sa verifice statutul oricarui membru al unui lot iar echipele 

care nu pot face dovada solicitarilor in legatura cu respectivul jucator pierd 

meciul/meciurile la masa verde.  

-         Verificarile se vor face in mod aleator (in principiu dintre jucatorii care au primit cartonase 

galbene sau rosii sau la sesizarea echipei adverse). 

-         Organizatorii isi rezerva dreptul de a verifica in orice moment al competitiei, informatiile 

puse la dispozitie de participanti, la forurile competente . 

-          Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu permite inscrierea unei echipe in situatia in care: 

formularul de inscriere nu este completat corect si complet, exista suspiciunea ca lotul de 

jucatori a fost completat incalcandu-se regulamentul competitiei sau echipa respectiva a 

facut o greseala grava la una din editiile precedente ale competitiei.  

-          Inscrierea in competitie se va face pe baza confirmarii scrise.  

-      Alaturi de formularul de inscriere echipele participante atasaza chitanta emisa de DJST 

Dambovita care atesta achitarea contributiei pentru sustinerea cheltuielilor privind 

serviciilor de asistenta medicala, arbitraj si inchirierea spatiului de joc coantificate la 

valoarea de  135 lei/meci. 

http://www.djstdambovita.ro/
http://www.djstdambovita.ro/


-          Confirmarea scrisa este considerata transmiterea la e-mailul organizatorilor 

(djst.dambovita@mts.ro). 

-          Nu este considerata confirmare scrisa solicitarea de informatii despre competitie sau orice 

corespondenta intre organizatori si una din echipe. 

-          Corespondenta dintre organizatori si reprezentantilor echipelor participante se realizeaza 

prin e-mail. Echipele pot obtine informatii referitoare la campionat acesand siteul 

competitiei (www.djstdambovita.ro). In situatiile in care exista discrepante intre informatiile 

primite prin email si cele existente  pe site se vor lua in considerare informatiile trimise prin 

email. 

-        Se pot inscrie in competitie  doar jucatori nelegitimati la Liga I si a II-a de fotbal pe iarba si 

Liga I la fotbal in sala cu varsta peste 18 ani. 

-          Organizatorii isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea in competitie oricarei echipe care in 

editiile precedente a incalcat in mod flagrant regulamentul competitiei sau spiritul acesteia. 

Locatie :  

-          Meciurile se vor desfasura in Sala Sporturilor din Targoviste si vor fi programate in functie 

de orarul desfasurarilor competitiilor care au loc in Sala Sporturilor cat si de cel al 

organizatorilor.  

-          Organizatorii pot decide schimbarea orelor de disputare a partidelor astefel incat sa se 

imbunatatesc semnificativ. 

 

 

Reguli de desfasurare acompetitiei: 

 

-          Capii de serie respectiv locul fiecarei echipe in urnele valorice vor fi alesi in functie de 

locul ocupat in clasamentul dupa un tur de campionat (fiecare echipa joaca o singura data cu 

ficare dintre adversare). Clasamentul final (inainte de intrarea in grupele eliminatorii) se 

calculeaza pe baza mai multor criterii si poate fi transmis la cerere echipelor participante: 

locul ocupat dupa ultima etapa a campionatului, puncte obtinute, numarul de goluri marcate, 

meciuri jucate, etc. 

-          Fiecare echipa are asigurat un numar de 13 meciuri - 11 in campionat + 2 in grupele 

eliminatorii (indiferent daca se califica sau nu in fazele superioare) 

-          Numarul maxim de echipe care pot fi inscrise in competitie este de 12 iar inscrierile se fac 

in ordinea confirmarii scrise. In situatii speciale organizatorii isi rezerva dreptul de a mari 

numarul maxim de echipe admise. 



-          Un meci se poate amana la cererea uneia din echipe insa cu conditia ca solicitarea sa fie 

transmisa organizatorilor cu cel putin 2 zile lucratoare inaintea jocului respectiv, meciul 

respectiv urmand a fi aminat pentru o data ce va fi stabilita ulterior. 

-          Amanarea poate fi solicitata in scris doar de catre reprezentantul echipei, orice alta 

solicitare nefiind luata in considerare. 

-          Procedura de amanare a unui meci este urmatoarea: echipa care doreste sa amane un meci 

transmite organizatorului prin mail o solicitare in acest sens, precizand motivele acestui 

demers, precum si o propunere de data si ora de disputare. Organizatorii verifica 

disponibilitatea (sala, arbitrii, asistenta medicala, observator, echipa adversa, etc) 

transmitand catre echipele implicate noua programare.  

-          O echipa nu poate amana de 2 ori consecutiv acelasi meci iar amanarea se poate face numai 

in situatia in care acest lucru nu afecteaza desfasurarea competitiei prin blocarea fazelor 

superioare ale competitiei. 

-          Echipele isi asuma raspunderea pentru comportamentul reprezentantilor sai. Organizatorii 

isi rezerva dreptul de a elimina din competitie (sau de a decide meciul la masa verde) orice 

echipa a carei reprezentanti (jucatori , oficiali, suporteri) nu au un comportament civilizat pe 

teren sau in afara acestuia, adreseaza injurii, protesteaza repetat la adresa arbitrului, 

ameninta, creeaza presiune asupra organizatorilor, arbitrului, jucatorilor adversi. 

-          Lotul de jucatori poate fi completat doar cu jucatori care nu sunt legitimati la nici o echipa 

din campionatul judetean de fotbal in sala: lansarea invitatiei de participare la competitie 

catre echipa respectiva, transmiterea formularului de inscriere catre organizatori si data 

tragerii la sorti (oricare dintre ele se produce mai devreme). In plus o echipa poate introduce 

in lot decat maxim 3 jucatori care nu au facut parte la nici o alta echipa din actualul 

campionat. 

-           Un jucator poate fi introdus in lot dupa data tragerii la sorti numai daca indeplineste 

cumulativ urmatoarele conditii: inlocuieste unul din jucatorii deja existenti (in cazul in care 

numarul maxim de jucatori admisi de regulament este depasit. 

-          Jucatorul introdus in lot pe durata competitiei are drept de joc dupa cel putin 3 zile 

calendaristice de la data depunerii cererii catre organizatori. In situatia in care foile de 

arbitraj sunt deja printate la data transmiterii formularului de inscriere, echipele au obligatia 

de a inscrie manual respectivii jucatori in cazul in care acestia se prezinta la teren la data 

jocului 

-          La sectiunea presa sunt acceptati in cadrul lotului si colaboratori cu conditia ca acest lucru 

sa fie specificat in formularul de inscriere si sa poata fi dovedita colaborarea anterioara a 

jucatorului cu institutia de presa respectiva (cu cel putin 7 zile inainte de data tragerii la 

sorti) 

-          Sunt acceptati in cadrul lotului doar jucatori amatori. 



-          In situatia in care o echipa foloseste intr-un meci un jucator care nu are drept de joc 

conform regulamentului sau care nu a fost inscris in lotul de jucatori initial va pierde meciul 

respectiv cu 3-0. 

-          Lotul de jucatori poate fi completat doar cu jucatori care nu sunt legitimati la nici o echipa 

din campionatul judetean de fotbal in sala: lansarea invitatiei de participare la competitie 

catre echipa respectiva, transmiterea formularului de inscriere catre organizatori si data 

tragerii la sorti (oricare dintre ele se produce mai devreme). In plus o echipa poate introduce 

in lot decat maxim 3 jucatori care nu au facut parte la nici o alta echipa din actualul 

campionat. 

 

Reguli specifice 

-          Fiecare echipa  are obligatia de a juca in echipament de aceiasi culoare. 

-          In situatii speciale organzatorii pot pune la dispozitia echipelor echipament de joc sau 

maieuri de departajare.  

-          Nu este permisa patrunderea in suprafata de joc a unui jucator care nu are echipament de 

aceiasi culoare sau fara echipament si incaltaminte adecvata (sport). 

-          Meciul se desfasoara pe durata a 40 de minute (doua reprize a cate 20 minute fiecare) cu 

pauza 5 minute. 

-          Neprezentarea unei echipe pe terenul de joc in maxim 10 minute de la ora oficiala de 

incepere a jocului, se sanctioneaza cu pierderea jocului cu scorul de 3-0. In caz de intarzieri 

de pana la maxim 30 de minute, reprezentantul echipei in intarziere poate solicita 

organizatorilor (telefonic sau prin consemnarea pe foaia de arbitraj) amanarea inceperii 

meciului, urmand a se aplica conditiile regulamentare de amanare a unui meci, inclusiv 

plata in termen de 48 de ore a taxei de amanare. 

-          Echipele adverse nu pot cere castigarea meciului la masa verde in conditiile in care 

organizatorii decid amanarea (maxim 30 de minute) a inceperii jocului. 

-          In cazul in care o echipa nu se prezinta la 2 meciuri cu numarul minim de jucatori permis 

de regulament va fi exclusa din competitie deoarece creeaza deservicii echipelor adverse.  

-          Va fi exclus definitiv din competitie orice jucator care comite urmatoarele fapte: 

-          Loveste sau incearca sa loveasca un adversar cu intentia de a-l rani. 

-          Scuipa un adversar sau orice alta persoana aflata in sala 

-          Foloseste cuvinte si/sau face gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane la adresa 

coechipierilor, adversarilor, spectatorilor sau organizatorilor 



-          Organizatorii isi rezerva dreptul de a evacua din sala si/sau de a nu mai permite accesul la 

meciurile competitiei orice persoana care incalca prezntul regulament sau normele 

elementare de domportament in societate. 

-          Orice alta comportare contrara eticii sau bunului simt poate fi sanctionata de catre 

COMITETUL DE ORGANIZARE. 

-          In situatia in care un reprezentant (jucator, oficial , suporter, etc) al unei echipei nu poate fi 

stapanit de coechipieri si nu accepta sa se legitimeze in fata oficialilor competitiei, echipa 

respectiva poate fi sanctionata (pana la excluderea din competitie in functie de gravitatea 

faptei)  

 

Contestatii    

-          Orice contestatie se face in cel mult 24 de ore de la eveniment cu conditia anuntarii verbale 

a organizatorilor in maxim 10 minute de la terminarea meciului respectiv. 

-          Arbitrul meciului are obligatia de a consemna in foaia de arbitraj intentia echipei respective 

de a face contestatie. 

-          Contestatia se face in scris si se transmite prin e-mail, fax sau se depune la sediul 

organizatorului. 

-          Orice contestatie se face cu specificarea concreta a articolului din regulament care a fost 

incalcat. Contestatiile vor avea o destinatie precisa, nefiind permise contestatiile generale la 

adresa intregii echipe. Echipele care contesta un rezultat pe baza prezentei in teren a unui 

jucator legitimat la o echipa de fotbal vor trebui sa precizeze in mod explicit echipa sau 

campionatul in care acesta evolueaza si sa aduca in termen de 24 de ore de la data 

contestatiei dovezile in acest sens. Organizatorii vor lua deciziile pe baza acestor dovezi 

neavand obligatia de a face verificari la federatie sau la alt for sportiv. 

-          Contestatia se poate face doar in urma meciului direct nefiind permisa contestarea unei 

echipe de catre terti neimplicati in jocul respectiv. 

-          In situatia in care o echipa sesizeaza prezenta in lotul unei alte echipe a unor jucatori care 

nu au drept de joc conform regulamentului acestia au obligatia de a anunta Organizatorii 

competitiei care vor face verificarile necesare si vor atentiona echipa respectiva in vederea 

inlocuirii jucatorului respectiv 

-          La fiecare meci va exista un exemplar al regulamentului pentru rezolvarea pe loc a 

situatiilor litigioase aparute. 

-          Orice speta este judecata de COMITETUL DE ORGANIZARE care este format din cel 

putin 3 membri. 



-          Deciziile luate de COMITETUL DE ORGANIZARE in urma contestatiilor sunt definitive 

si irevocabile. 

-          Contestatiile sau orice alte situatii vor fi analizate la inceput prin prisma prezentului 

regulament iar spetele care nu au fost prevazute de acesta se vor judeca de COMITETUL 

DE ORGANIZARE in functie de situatia respectiva. 

-          Echipele au obligatia de a pune la dispozitia jucatorilor proprii prezentul regulament pentru 

a se evita incalcarea acestuia in necunostiinta de cauza.    

-          Necunoasterea prezentului regulament de catre jucatori sau conducerea unei echipe nu 

poate absolvi respectiva echipa de sanctiunile prevazute de acesta. 

Sistemul de joc: 

-          CAMPIONATUL JUDETEAN DE FOTBAL IN SALA va avea urmatorul sistem de 

organizare: 

-          Echipele vor juca fiecarae cu fiecare (o singura data) in sistem tur. Dupa terminarea 

turului se vor face 4 grupe a cate 3 echipe care vor juca fiecare cu fiecare (o singura 

data) de unde se vor califica primele doua echipe care vor merge mai departe (tablou 

eliminatoriu). Cele 4 grupe vor fi: grupa 1 (locul 1, locul 12 si locul 8), grupa 2 (locul 4, 

locul 9 si locul 5), grupa 3 (locul 3, locul 10 si locul 6) si grupa 4 (locul 2, locul 12 si 

locul 7) 

-          Pentru a determina clasamentul pentru rundele de calificare, va fi folosit urmatorul 

sistem de punctaj: 

-          Victorie = 3 puncte 

-          Meci egal = 1 punct 

-          Meci pierdut = 0 puncte 

-          Criterii de stabilire a clasamentului final: 

-          Numarul mai mare de puncte 

-          Rezultatul meciului/meciurilor directe (se ia in calcul rezultatul din grupe)  

-          Golaveraj 

-          Numarul mai mare de goluri marcate 

-  Locul in clasamentul initial 



Reguli de joc: 

-          Cu exceptia cazului in care prezentul regulament nu prevede altfel, se aplica regulile 

generale ale jocului de fotbal in sala. 

-          Autul de margine se bate cu piciorul si este considerata lovitura libera indirecta. 

-          Autul de poarta se bate de catre portar cu mana . 

-          Restul repunerilor mingiei in teren sunt considerate lovituri libere directe cu exceptia 

cazului in care arbitrul indica lovitura libera indirecta. 

-          Se poate marca din lovitura de incepere de la centrul terenului insa nu si direct din aut de 

poarta (cu mana). 

-          Nu se joaca cu offside. 

-          Intrarea prin alunecare si foarfeca sunt interzise si este considerate fault. Bicicleta este 

permisa doar daca prin acest procedeu atacantul nu pune in pericol jucatorul advers. 

-          In cazul in care mingea atinge tavanul salii se considera aut de margine, mingea fiind 

repusa in joc de echipa adversa de la cea mai apropiata linie de margine. 

-          Atingerea intentionata a mingiei cu mana se sanctioneaza cu cartonas galben. Se acorda de 

asemenea cartonas galben in urmatoarele situatii: comportament nesportiv, incalcari 

repetate ale regulilor de joc, daca un jucator intarzie in orice mod reluarea jocului, nu 

respecta distanta la loviturile libere, intra sau iese din teren fara acordul arbitrului, trage de 

tricou un adversar, protesteaza la deciziile arbitrului. Se acorda cartonas galben si pentru 

trageri de timp cum ar fi: executa o lovitura din alt loc decat cel indicat de arbitru cu intentia 

vadita ca arbitrul sa repete executia, cedeaza executia unei lovituri dupa ce si-a manifestat 

in mod evident intentia de a executa aceasta lovitura daca prin aceasta se intarzie reluarea 

repunerii mingiei in joc, lovirea sau conducerea mingiei cu mana dupa fluierul arbitrului, 

efectuarea schimbarii cu intentia vadita de a trage de timp.  

-          La 2 cartonase galbene in acelasi meci jucatorul primeste rosu iar echipa joaca 2 minute cu 

un om mai putin (daca este jucator titular in momentul eliminarii).  

-          Jucatorul in cauza nu mai poate reintra in teren la jocul respectiv.  

-          Cartonasele rosii se acorda in urmatoarele cazuri: faulturi dure, atitudine violenta, un 

jucator opreste un gol cu ajutorul mainii (cu exceptia portarului), fault in pozitie de ultim 

aparator, utilizeaza gesturi si limbaj obscen. Jucatorul care a primit cartonasul rosu trebuie 

sa paraseasca sala de joc. 

-          Orice simulare este considerata gest nesportiv si se sanctioneaza cu cartonas galben. 



-          Este permisa scoaterea tricoului in momentul celebrarii unui gol cu conditia ca acest fapt sa 

nu intarzie in nici un fel reluarea jocului. Este  permisa inscrierea de mesaje pe sub tricoul 

de joc doar cu conditia ca acestea sa nu contina mesaje defaimatoare la adresa adversarilor 

sau a altor persoane.   

-          In caz de abateri grave de la regulament sau disciplina organizatorii isi rezerva dreptul de a 

sanctiona jucatorul respectiv cu mai multe etape de suspendare sau chiar exclude jucatorul 

respectiv (sau echipa) din campionat fara ca acest lucru sa creeze vreo obligatie de  a 

returna taxa de participare. 

-          Pentru comportament nesportiv pe durata partidei se aplica regulile generale de arbitraj. 

-          In teren vor juca simultan maxim 5 (4+1) jucatori la o echipa.  

-          Numarul minim acceptat pentru o echipa pentru a putea evolua este de 3 (2+1) jucatori. 

-          Portarul nu poate juca mingea cu mana daca aceasta ii este transmisa cu piciorul (dintr-o 

lovitura de la margine sau in timpul jocului) de catre un coechipier.  

-          Nu se poate marca direct dintr-o lovitura de la margine fara ca mingea sa fie atinsa de alt 

jucator.  

-          Distanta de asezare a zidului in cazul loviturilor libere este de minim 5 metri.  

-          La executarea loviturilor de pedeapsa portarul nu are dreptul de a se apropia la mai mult de 

5 m de minge inainte ca executantul sa atinga balonul. 

-          La orice lovitura libera mingea trebuie sa fie oprita inainte de a fi atinsa de jucatorul care 

executa lovitura. 

-          O lovitura libera care este executata direct in propria poarta se sanctioneaza cu lovitura de 

colt in favoarea echipei adverse (golul nu se valideaza) 

-          Cronometrul va fi oprit de catre arbitrii numai in conditiile incare au existat incidente 

(accidentari, trageri exagerate de timp, etc) care au condus la intreruperea meciului o 

perioada semnificativa de timp. 

-          La inceputul meciului arbitru arunca o moneda iar capitanii echipelor aleg una din variante. 

Echipa care alege varianta corecta alege terenul iar cealalta echipa va incepe meciul.  

-          La repunerea mingiei de la centru terenului mingea trebuie sa se deplaseze spre inainte si 

trebuie lovita doar dupa fluierul arbitrului. Jucatorul care incepe mingea nu trebuie sa atinga 

mingea si a 2-a oara inainte ca un alt jucator sa o atinga. In acest caz se acorda lovitura 

libera indirecta. In orice alt caz in care nu se respecta regulile repunerii de la centru lovitura 

se reia. 



-          In cazul in care se acorda minge de arbitru aceasta trebuie sa atinga solul inainte sa fie 

atinsa de unul din jucatori. In caz contrar lovitura se repeta. 

-          Loviturile libere indirecte (precum si mingiile de arbitru) din interiorul careului se executa 

de pe linia careului din cel mai apropiat punct de locul infractiunii.  

-          Pentru a fi considerat aut sau gol mingea trebuie sa treaca cu intreaga circumferinta de linia 

de margine sau linia portii fie pe pamant fie in aer. 

-          Deposedarea unui jucator de balon in situatia in care se atinge intai piciorul acestuia si apoi 

mingea este considerat fault. 

-          Portarul trebuie sa repuna mingea in joc in maxim 4 secunde de la momentul prinderii 

mingiei sau de la momentul repunerii mingiei in joc. 

-          Orice fault care ar trebui sanctionat cu lovitura libera directa si se realizeaza in interiorul 

careului se sanctioneaza cu lovitura de la 6 metri cu conditia ca mingea sa fie in joc in 

momentul infractiunii. 

-          Este permisa prelungirea reprizei in vederea executarii unei lovituri de pedeapsa sau a unei 

lovituri de pedeapsa de la 10 m. 

-  Loviturile libere directe se cumuleaza, iar in momentul cand o echipa comite o a VI-a 

greaseala, echipa adversa va beneficia de o lovitura de la 10 m (sau in cazul in care 

greaseala s-a comis mai aproape de poarta adversa, iar jucatorul executant solicita ca 

executarea loviturii de penalitate sa se execute din locul greselii), atunci lovitura libera de 

penalitate se va executa din punctul mai sus mentionat. 

-          In cazul executiei unei lovituri de pedeapsa se pot acorda urmatoarele sanctiuni: Daca cel 

care incalca regulile jocului este cel care executa lovitura sau un coechipier al lui: Daca nu 

marcheaza se reia jocul cu lovitura libera indirecta iar daca marcheaza lovitura se repeta. 

Daca cei care incalca regulile jocului sunt portarul sau unul din coechipierii sai: Daca se 

marcheaza se acorda gol si daca nu, lovitura se repeta. 

-          Se poate marca direct din corner dar numai impotiva echipei adverse. Daca se marcheaza 

din corner in proprie poarta se acorda corner in favoarea echipei adverse.   

-          Restrictionarea portarului de a ajunge la minge in momentul executiei unui corner este 

considerat fault la portar. 

-          Pe banca tehnica vor putea sta numai persoanele mentionate in fisa de inscriere 

-          Nimeni nu are voie sa patrunda sau sa paraseasca terenul de joc fara permisiunea arbitrului. 

-          In cazul unei accidentari arbitrul trebuie sa asigure parasirea terenului de catre jucatorul 

accidentat inainte de reluarea jocului. Revenirea acestuia pe teren se face doar dupa ce jocul 



a fost reluat. In situatia in care arbitrul considera accidentarea ca fiind minora va permite 

acordarea ingrijirilor medicale doar dupa ce jocul este oprit. 

-          In cazul in care arbitrul observa un jucator ca sangereaza are obligatia de a solicita 

parasirea terenului de cate acesta pana la oprirea sangerarii. Un jucator patat de sange nu 

poate continua meciul decat daca isi schimba echipamentul si curata petele de pe propria 

piele 

-          Schimbarile se pot face in numar nelimitat insa doar in momentele in care care jocul este 

oprit doar cu incuviintarea arbitrului si cu conditia ca jucatorul introdus in teren sa nu 

patrunda in suprafata de joc inainte ca cel inlocuit sa fi iesit de pe teren. Intrarea si iesirea 

jucatorilor se face prin partea centrala a terenului, pe partea bancilor de rezerve. 

-          Tricoul portarului trebuie sa aiba o culoare diferita de cea a propriei echipe, a echipei 

adverse si a arbitrului.. Schimbarea portarului se poate face doar in timpul unei pauze de joc 

si doar cu incuviintarea arbitrului. 

-          Orice incalcare a regulilor privind schimbarile se sanctioneaza cu cartonas galben pentru 

jucatorul vinovat. Meciul se reia cu lovitura libera indirecta in favoarea echipei adverse. 

-          Arbitrul are obligatia de a trensmite observatorului numarul jucatorului care marcheaza sau 

numele acestuia in cazul in care evolueaza fara numar in vederea consemnarii pe foaia de 

arbitraj , pentru intocmirea clasamentului golgeterilor. 

-          In cazul in care un meci disputat pe teren se decide la masa verde, golurile date in mod 

normal pe teren nu se mai iau in considerare. In situatia in care diferenta de scor de pe teren 

e mai mare sau egala decat 3 goluri in favoarea echipei ce urmeaza a castiga meciul la masa 

verde se pastreaza rezultatul din teren iar golurile se contabilizeaza in clasamentul 

golgeterilor. 

-          In situatia in care o echipa se retrage de pe teren sau nu participa la un meci din diferite 

motive, meciul se castiga la masa verde sau se consemneaza rezultatul din teren daca 

diferenta e mai mare sau egala cu 3 goluri in favoarea echipei adverse. Daca rezultatul 

respectiv influenteaza in vreun fel calificarea la golaveraj a echipei adverse, rezultatele 

echipei respective nu vor fi luate in considerare in stabilirea clasamentului grupei.  

Costuri :  

-  Costurile per joc de echipa (135 lei): (inchiriere sala – 75 lei, arbitru – 40 lei si asistenta 

medicala – 20 lei); pentru toate cheltuielile prezentate mai sus se vor emite documente 

fiscale de  catre fiecare entitate implicata in buna desfasurare a competitiei.  

Premii: 

 
-          Pentru a se pastra un climat de Fair-Play nu se acorda premii in bani echipelor angrenate in 

competitie. 



-          Echipa care la sfarsitul competitiei va avea cele mai putine cartonase galbene si rosii / 

raportat la numarul de meciuri jucate va castiga premiu “FAIR-PLAY”. 

-          La sfarsitul competitiei se vor acorda medalii, diplome cu locul ocupat si/sau diplome de 

participare precum si  premii. 

-          Castigatoarele primelor trei locuri vor primi diplome si premii in materiale sportive. 

 

Responsabilitati ale Organizatoriilor 

-          Inregistrarea rezultatelor si intocmirea clasamentelor (inclusiv clasamentul 

golgeterilor). 

-          Transmiterea prin e-mail a informatiilor despre turneu (sub forma unui buletin informativ) 

pentru fiecare adresa de mail care subscrie la acest serviciu si/sau publicarea informatiilor 

pe site-ul competitiei.  

-          Asigurarea prezentei arbitrilor, foilor de arbitraj, mingilor de joc, observatorilor, asistentei 

medicale pe parcursul fiecarui meci din cadrul competitiei.  

-          Organizatorii vor asigura asistenţă medicală pe durata fiecarui meci oficial din cadrul 

competitiei. Cu toate acestea, participarea în cadrul competiţiei se face pe propria 

răspundere a fiecărui participant. Prin urmare, organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea 

juridică şi nu pot fi traşi la răspundere pentru eventualele accidente de natură medicală (sau 

de orice altă natură), ce este posibil să îi afecteze pe participanţi, ca urmare a participarii in 

cadrul competitiei. Conştienţi de riscurile la care se expun în cadrul unei competiţii 

sportive, participanţii sunt pe deplin răspunzători pentru accidentele ce s-ar putea întâmpla 

pe durata disputarii meciurilor, iar inscrierea in cadrul competitiei reprezinta confirmarea 

din partea acestora a faptului că sunt apţi din punct de vedere medical pentru efort sportiv, 

pentru a putea participa la o competiţie sportiva şi nu au antecedente medicale ce îi 

împiedică să participe. În cazul unor accidente produse în timpul competiţiei (indiferent de 

natura lor), organizatorii nu vor plăti daune participanţilor sau companiilor pe care aceştia le 

reprezintă, iar participanţii şi companiile pe care le reprezinta se obligă să nu solicite pe cale 

juridică plata unor astfel de daune. 

 

Alte prevederi: 

 

-          Regulile din prezentul regulament vin in completarea regulamentului oficial al jocului de 

fotbal in sala si se aplica cu prioritate in cazul in care exista contradictii.  

-          Orice echipa care nu se supune regulamentului competitiei, periclitand buna desfasurare a 

acesteia va fi avertizata sau exclusa din turneu in functie de gravitatea greselii comise.  

-          Orice incercare de trucare a rezultatului va fi sanctionata, ambele echipe pierzand meciul 

cu scorul de 3-0.  



-          Orice incercare de frauda sau aranjament va fi sanctionata cu pierderea meciului cu 3-0. 

-          Presiunile exercitate asupra arbitrilor atat in teren cat si in afara acestuia sunt interzise cu 

desavarsire. 

-          Arbitrii au obligatia de a sanctiona imediat persoanele care exercita presiune asupra lor prin 

vociferari si /sau proteste repetate. 

-          Antrenorii si oficialii echipelor pot da indicatii echipelor doar in limita zonei tehnice. Zona 

tehnica este considerata zona dintre zidul salii si marginea terenului de la linia de corner 

pana la jumatatea terenului. Imediat ce antrenorii ofera jucatorilor indicatiile necesare au 

obligatia de a se aseza pe banca de rezerve. Patrunderea oficialilor unei echipe in zona 

tehnica a formatiei adverse sau in terenul de joc fara incuviintarea arbitrului se sanctioneaza 

cu cartonas galben. Doar o singura persoana poate da indicatii tehnice echipei, in limita 

zonei tehnice. 

-          Arbitrul poate elimina orice persoana din sala indiferent daca reprezinta sau nu una din 

echipele participante. 

-          Arbitrul se poate consulta cu observatorul/reprezentantul organizatorului (care are si rol de 

arbitru de rezerva) in legatura cu incidente pe care nu le-a vazut. 

-          Arbitrul are obligatia de a consemna pe foaia de arbitraj orice incidente aparute pe durata 

meciului.  

-          Arbitrul poate reveni asupra oricarei decizii in situatia in care realizeaza ca a gresit sau in 

urma consultarii cu arbitrul de rezerva (observatorul) insa doar inainte ca meciul sa fie 

reluat sau sa fluiere finalul acestuia. 

-          Decizia arbitrului este definitiva. Probele video nu sunt acceptate decat pentru stabilirea 

sanctiunilor ce se pot acorda arbitrului. 

-          Deoarece prezentul regulament a suferit modificari in decursul timpului datorate atat 

propunerilor venite din partea participantilor cat si modificarii sistemului de joc, 

regulamentul oficial (valabil) va fi cel transmis participantilor in ziua tragerii la sorti.  

-          Jucatorii nu au dreptul de a evolua cu echipament ce poate provoca rani adversarilor sau 

coechipierilor (incluzand lantisoare, inele (cu exceptia verighetei), etc). Utilizarea 

ochelarilor se face pe propria raspundere, prin semnarea pe foaia de arbitraj a unei declaratii 

in acest sens. 

-          Intrarea pe teren se poate face doar in echipament corespunzator si asemanator cu cel al 

coechipierilor. Este obligatorie purtarea pantofilor sport in timpul meciurilor.  

 



Comitetul de organizare va ureaza succes in cadrul competitiei.  

Organizatorii multumesc tuturor echipelor si firmelor care sprijina competitia in orice fel:  

Prin inscrierea in competitie si completarea in timp util a documentelor necesare, respectarea 

regulamentului si a prevederilor sale, fair-playul aratat pe teren si in afara acestuia, pentru 

oferirea de sponsorizari, invitarea in competitie a altor echipe, orice alte actiuni care pot ajuta 

organizatorii in realizarea scopului propus.  

 

 


