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REGULAMENTUL
de Organizare şi desfăşurare a Campionatului Judeţean de fotbal
Liga a-IV-a, Onoare şi Cupa României ediţia 2o14 - 2o15

I. ORGANIZARE
Campionatul judeţean de fotbal este organizat de AJF Giurgiu cu sprijinul comisiilor ajutătoare.
Campionatul este structurat după cum urmează :
- Liga a-IV-a, 2 serii cu un număr de 13 echipe
- Onoare (liga a-v-a) 2 serii repartizate pe criteriu geografic, Onoare sud – 13 echipe, iar Onoare nord
12 echipe.
II.SISTEMUL DE PUNCTAJ
- joc câştigat 3 puncte
- joc pierdut 0 puncte
- joc egal
1 punct
III. DATELE DE DESFASURARE
LIGA A-IV-A - 06.09.2014
ONOARE 07.09.2014
Datele de desfasurare vor fi stabilite în funcţie de condiţiile climaterice.
IV. ORA DE DESFĂŞURARE
Liga a- IV-a - sambăta orele 18,oo cu modificarile survenite in functie de ora de iarna sau vara, iar in
deschidere vor evolua echipele de juniori A1(cu 2 ore mai devreme).
Categoria Onoare - duminica orele 11,oo
Datele şi orele de desfăşurare ale etapelor vor fi comunicate prin Programul jocurilor.
Etapele din Cupa României vor fi comunicate din timp.
V. OBLIGAŢII DE PARTICIPARE
Asociaţiile sportive care au echipe participante în Liga a-IV-a nu pot organiza jocuri pe teren propriu
decât dacă sunt omologate de AJF (condiţii de omologare: împrejmuită suprafaţa de joc, vestiare pentru jucatori
si arbitri, dimensiuni ale terenului si portilor conform ROAF.
La categoria Onoare terenul să fie omologat de AJF. AJF nu-şi asumă responsabilitatea pentru starea şi
întreţinerea terenurilor omologate.
Jucătorii care au fost amendaţi în urma primirii de cartonaş galben sau roşu nu au drept de joc decât dacă
au achitat amenda.
Cuantumul amenzilor este următorul:

- cartonaş galben 20 lei;
- cartonaş galben + cartonaş galben = cartonaş roşu în acelaşi joc o etapa de suspendare si amenda 40 lei;
- cartonaş roşu - în funcţie de gravitatea faptei si amenda in cuantum cuprins între 50-500 lei si ridicarea
dreptului de joc conform RD.
- Dimensiunile terenului vor fi urmatoarele lungime minim 90 m, maxim 120 m, latime minim 50 m
maxim 70 m. Grosimea barelor sa fie de 12 cm.( Aceste dimensiuni sunt obligatorii pentru liga a IV-a.).
VI. ASISTENŢA MEDICALĂ
Asistenţa medicală atât la Liga a-IVa cât şi la categoria Onoare se va asigura de către un cadru medical,
medic sau asistent medical, care este obligat să prezinte legitimaţia de serviciu sau diplomă de studii şi actul de
identitate.
În situaţia când arbitrul consemnează lipsa cadrului medical în timpul regulamentar de 15 minute de la
începerea oficială a jocului,echipa organizatoare va fi sanctionata cu pierderea jocului cu 3-0 si amenda 300 lei
pentru deficiente de organizare iar in ultimele 6 etape amenda va fi de 1.000 lei daca se influenteaza clasamentul.
Clubul organizator are obligaţia să asigure trusa medicala si o autosanitară sau autoturism , aceasta trebuind să
stea la terenul de joc pe toată durata partidei.
VII.CONTESTAŢII
SUNT VALABILE CONTESTAŢIILE PENTRU SUBSTITUIRE SOLICITATE ŞI
FORMULATE PE MAXIMUM 2 (DOI) JUCĂTORI. DREPT DE JOC
In situatia dovedirii substituirii de jucatori si/sau drept de joc in urma formularii unei contestatii, echipa
in culpa va achita amenda in cuantum de 1.000 lei, pierderea jocului cu 3-0 si penalitate 2 puncte.
La a doua abatere de acelasi gen , echipa in culpa va achita amenda in cuantum de 2.000 lei, pierderea
jocului cu 3-0 si penalitate cu 4 puncte.
La a treia abatere excluderea din campionat si amenda 3.000 lei.
Aceleasi conditii si amenzi sunt si pentru contestatia facuta pentru dubla legitimare.
In cazul in care Comisia de Disciplina sau Comisia de Apel hotareste ca substituirea sau dubla
legitimare nu este dovedita echipa care a introdus contestatie va deconta echipei contestate 100 lei pentru fiecare
jucator contestat si delegat plus transportul de la localitatea de resedinta a echipei la Giurgiu si retur.
Echipele care vor sa conteste un jucator pentru substituire ce a fost inlocuit pe durata desfasurarii jocului
au obligatia de a anunta observatorul sau arbitrul în momentul efectuării schimbării că intenţionează să conteste
jucatorul schimbat.
Jucătorii contestaţi se vor prezenta necondiţionat la prima şedinţă a Comisiei de disciplină. Fac excepţie
jucătorii spitalizaţi şi cei care sunt încadraţi în unităţi militarizate (poliţie, ISU, jandarmi, etc. ) şi prezintă
adeverinţă că în acea zi au fost în misiune.
Responsabilitatea fotografierii jucătorilor contestaţi pentru substituire revine echipei care a formulat
contestaţia (in fotografie obligatoriu trebuie sa apara arbitrul partidei sau observatorul).
Arbitrul este obligat sa puna la dispozitia delegatilor legitimatiile jucatorilor contestati si legitimatia sau
actul de studii al asistentului medical.
VIII.RIDICAREA DREPTULUI DE ORGANIZARE
În cazul în care o asociaţie sportivă este sancţionată cu ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu,
jocul pe care îl va avea de disputat acasă se va disputa la cel puţin 10 km distanţă de localitatea de reşedinţă (dar
nu pe teritoriul aceleiasi comune) pe un teren omologat de Liga a-IV-a.
Se ridica dreptul de organizare a jocurilor pe teren propriu echipei care a fost organizatoare a jocului
respectiv indiferent daca echipa aflata în culpă este cea de seniori sau juniori.
IX.

NEPREZENTARE sau NEPROGRAMARE

1. Pentru prima neprezentare sau neprogramare la joc , echipa respectivă va pierde jocul cu 3-0 şi
amenda 300 lei.

2. Pentru a 2-a neprezentare sau neprogramare la joc, echipa respectivă va pierde jocul cu 3-0, va fi
penalizată cu 3 puncte şi amendă 600 lei.
3. La a 3-a neprezentare sau neprogramare echipa va fi sancţionată cu excluderea din campionat si
amenda 3.000 lei.
4. La prima neprezentare a echipei de juniori, echipa de seniori va fi penalizata cu 2 puncte şi o
amendă de 300 lei, la a 2-a neprezentare 4 puncte şi amendă 500 lei, iar la a 3-a cu 6 puncte şi o
amendă de 700 lei.
X. MĂSURI DE ORDINE
Înaintea începerii jocurilor, ambii delegaţi vor prezenta brigăzii de arbitri carnetele de instructor cu viza
la zi.
Constatarea de teren neregulamentar sau impracticabil se face numai de către arbitru conform R.O.A.F.
Asociaţiile organizatoare răspund de buna desfăşurare a jocurilor.
În vederea desfăşurării jocurilor conform regulamentului şi spiritul fair-play-ului, echipa gazdă are
următoarele obligaţii:
- să asigure protecţia arbitrilor, observatorului şi echipei oaspete de la intrare şi până la ieşirea din
localitate;
- să asigure necondiţionat dispoziţiile arbitrilor şi observatorului;
- să interzică consumul de băuturi alcoolice în incinta şi în afara terenului de joc;
- să ia toate măsurile necesare încât să respecte ora de începere a jocurilor prin amenajarea
terenului de joc în condiţii regulamentare(marcaj, plase la porţi, steaguri la colţ, fanioane).
În caz contrar, asociaţia sportivă respectivă va fi amendată cu suma de 300 lei.
Echipele organizatoare vor asigura ordinea la teren cu agentul de politie , iar in caz exceptional cu cel
puţin 3 oameni de ordine cu banderole care se vor prezenta la arbitri cu actul de identitate şi vor semna în
Raportul de arbitraj înainte de joc.
În cazul in care oamenii de ordine vor fi implicati in incidente, sanctiunile se vor dubla.
În scopul organizării competiţiei într-o perfectă stare, AJF poate lua măsuri cu privire la anularea
rezultatelor unor jocuri, retrogradarea din competiţie a echipelor în culpă, sancţionarea şi chiar excluderea celor
ce se fac vinovaţi, precum si promovarea unor echipe care au asigurate conditiile materiale si financiare.
Echipa gazda este cea care schimba echipamentul de joc in cazul in care ambele echipe au acelasi
echipament . Dacă jocul nu se desfăşoară din această cauză amenda este de 300 lei.
XI.SISTEMUL DE PROMOVARE SI RETROGADARE
Din campionatul Ligii a-IV-a participa la barajul de promovare in Liga a-III-a echipa clasată pe locul I
în baza rezultatelor obţinute la jocurile de la baraj.
Din liga a-IV-a retrogradeaza in categoria Onoare ultimele 2 clasate din cele 2 serii ( locurile 12 si 13).
La jocurile de baraj participa primele 2 clasate din cele 2 serii.
Jocurile de baraj se vor desfasura dupa cum urmeaza:
- locul I seria sud cu locul II seria nord – un singur joc pe teren neutru;
- locul I nord cu locul II seria sud – un singur joc pe teren neutru.
Invingatoarele vor disputa titlul de campioana . Jocurile se vor desfasura intr-un singur tur pe teren neutru
stabilit de AJF. Regulamentul barajului va fi comunicat echipelor in timp util.
In liga a IV-a promoveaza primele doua clasate in cele doua serii de Onoare, cu conditia sa
indeplineasca criteriile de omologare pentru liga a-IV-a.
XII.INLOCUIRI DE JUCATORI
În liga a-IV-a şi categoria Onoare pot fi înlocuiţi 5 ( cinci ) jucători indiferent de postul pe care joacă.

XIII.DESFIINŢAREA, RETRAGEREA, ELIMINAREA ECHIPELOR
În cazul în care în cursul desfăşurării campionatului o echipă se retrage, este retrogradată sau eliminată
se vor lua următoarele măsuri:
- dacă această situaţie are loc înainte de sfârşitul turului, rezultatele jocurilor se anulează;
- dacă această situaţie are loc după terminarea turului, rezultatele jocurilor rămase a se disputa se
omologhează cu 3-0 în favoarea echipei adverse.
XIV. ALTE MĂSURI
1.Neachitarea baremului de arbitraj şi observator va atrage penalitatea cu 2 puncte, amenda 300 lei
achitata in termen de 5 zile calendaristice şi neprogramarea la jocuri până la achitarea lor .
2.La a 2-a abatere penalitate 4 puncte şi amendă 300 lei achitata in 5 zile calendaristice ;
3. La a 3-a abatere excluderea din campionat si amenda 1000 lei;
4.În cazul neprezentării unei echipe în ultimele 6 etape cu influenţă asupra promovării sau retrogradării,
va atrage excluderea echipei din campionat si amenda 1.500 lei fara drept de inscriere in campionatul urmator;
5.Echipele care folosesc jucători în stare de suspendare vor pierde jocul cu 3-0 şi amendă 1.000 lei si
jucatorului i se dubleaza sanctiunea;
6.LA A DOUA ABATERE DE ACEST GEN ,ECHIPA VA Fi SANCŢIONATĂ CU 2.000 LEI SI
PENALIZARE CU 2 PUNCTE;
7.La a 3-a abatere excluderea din campionat si amenda 3.000 lei;
8.În cazul eliminării de jucători sau incidente, jucătorii eliminaţi şi delegatul sau delegaţii vor fi prezenţi
la prima şedinţă a Comisiei de disciplină, conform ROAF, iar delegatii vor lua la cunostiinta sub semnatura
decizia Comisiei;
9.ORICE AMENDĂ APLICATĂ UNEI ASOCIAŢII SPORTIVE VA FI ACHITATĂ ÎN
TERMEN DE 10 (zece) ZILE LUCRATOARE DE LA ÎNŞTIINŢARE. ÎN CAZ CONTRAR ASOCIAŢIA
SPORTIVĂ RESPECTIVĂ NU VA FI PROGRAMATĂ LA JOCURI.
Orice entitate sportiva care doreşte să părăsească AJF Giurgiu pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul
altui AJF/AMFB este obligată să achite o taxă de 5.000 lei. Aceaaşi taxă se aplică şi în cazul în care această
entitate revine la AJF Giurgiu.
TOTI JUCATORII VOR PURTA APARATORI DE TIBIE INDIFERENT DE CATEGORIA ÎN CARE
JOACĂ.
Dacă în competiţie nu este prevăzută obligativitatea folosirii unui anumit număr de juniori, aceştia nu sunt
obligaţi să prezinte C.I. la jocurile de seniori.
Plata contestaţiilor se va face până în ziua de luni, ora 16.00 sau joi ora 16.00, în cazul etapelor
intermediare.
Cluburile raspund în mod solidar de penalitatile aplicate jucatorilor, oficialilor, sponsorilor si altor
persoane din anturajul echipei.
Pentru meciurile de Cupa Romaniei, echipele organizatoare (gazda) vor achita in intregime cheltuielile
legate de organizarea meciului.
In alte situatii neprevazute in prezentul regulament AJF isi rezerva dreptul de a lua decizii.
Cluburile nu pot invoca necunoasterea prevederilor Regulamentului AJF sau ROAF.
Informatiile si datele prezentate pe site-ul AJF au caracter oficial.

BIROUL EXECUTIV AL AJF GIURGIU

