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REGULAMENTUL
de organizare si funcţionare a Campionatului Judeţean de Juniori
Liga a-IV-a
Ediţia 2014-2015 (A1)

I.

ORGANIZARE

Campionatul judeţean de fotbal este organizat de AJF GIURGIU, cu sprijinul comisiilor
ajutatoare.
Campionatul este structurat astfel ;
- 2 serii cu cate un numar de 13 echipe repartizate pe criteriu geografic.
II.

SISTEMUL DE PUNCTAJ

-

joc castigat 3p
joc pierdut 0p
joc egal
1p.

III.

DATELE DE DESFASURARE

Jocurile se vor desfasura in deschiderea
echipei de seniori.
Campionatul se va desfasura tur-retur.
Echipele organizatoare raspund de marcajul regulamentar al terenului si de asistenta
medicala.
IV.

OBLIGATII DE PARTICIPARE
In competitie vor participa obligatoriu echipele de liga a-IV-a .
Se vor face 5 (cinci) inlocuiri de jucatori.

V.

ASISTENTA MEDICALĂ

Asistenta medicala va fi asigurata de echipa organizatoare cu un cadru medical -medic
sau asistent medical care se va prezenta la joc cu diploma sau adeverinta de serviciu si cartea de
identitate precum si o autosanitara care va sta la terenul de joc pe toata durata partidei.
Neasigurarea asistentei medicale va atrage dupa sine penalizarea echipei organizatoare
cu amenda in cuantum de 300 lei.

CONTESTAŢII

VI.

Sunt valabile contestaţiile formulate pe maximum 2 jucători. In situaţia dovedirii
substituiriide jucatori in urma formularii contestatiei, echipa in culpa va fi amendata cu suma de
500 lei , pe langa sanctiunea pierderii jocului cu 3-0.
La a 2-a abatere de acest gen si urmatoarele , echipa in culpa va achita o amenda in
cuantum de 1.000 lei.
In cazul in care Comisia de Disciplina hotareste ca substituirea 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.
VII.
-

ALTE MASURI STABILITE DE BIROUL EXECUTIV AL AJF

cartonasele galbene nu sunt amendabile
in urma primirii unui cartonas rosu jucatorii respectivi vor fi amendati si suspendati
comform Regulamentului Disciplinar
toti jucatorii vor purta obligatoriu aparatori de tibie
se vor efectua 5 schimbari de jucatori
se va juca 2 reprize a 45 min. fiecare
legitimaţie + C.I. sau copie color a C.I.
virsta jucatorilor – nascuti 1996 si mai mici

VIII.

MASURI DE ORDINE

Înaintea începerii jocurilor, ambii delegaţi vor prezenta brigăzii de arbitri carnetele de
instructor cu viza la zi.
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.
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.
Pentru orice alte situatii necuprinse in prezentul regulament se vor aplica prevederile
ROAF.
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.
COMITETUL EXECUTIV AL AJF GIURGIU

REGULAMENTUL
de organizare si funcţionare a
Campionatului Judeţean de Juniori „C”
Ediţia 2014-2015

I.

ORGANIZARE

Campionatul judeţean de fotbal este organizat de AJF GIURGIU, cu sprijinul comisiilor
ajutatoare.
Campionatul este structurat astfel ;
- 2 serii repartizate pe criteriu geografic: SERIA SUD – 8 echipe.
SERIA NORD – 9 echipe.
II.
III.

SISTEMUL DE PUNCTAJ
joc castigat 3p
joc pierdut 0p
joc egal
1p
DATELE DE DESFASURARE

Jocurile se vor desfasura duminica ora 11.00
Echipele organizatoare raspund de marcajul regulamentar al terenului si de asistenta
medicala.

IV.

ASISTENTA MEDICALĂ

Asistenta medicala va fi asigurata de echipa organizatoare cu un cadru medical -medic
sau asistent medical care se va prezenta la joc cu diploma sau adeverinta de serviciu si cartea de
identitate precum si o autosanitara care va sta la terenul de joc pe toata durata partidei.
Neasigurarea asistentei medicale va atrage dupa sine penalizarea echipei organizatoare
cu amenda in cuantum de 150 lei.
V.

CONTESTAŢII

Sunt valabile contestaţiile formulate pe maximum 2 jucători. In situaţia dovedirii
substituiriide jucatori in urma formularii contestatiei, echipa in culpa va fi amendata cu suma de
500 lei , pe langa sanctiunea pierderii jocului cu 3-0.
La a 2-a abatere de acest gen si urmatoarele , echipa in culpa va achita o amenda in
cuantum de 1.000 lei.
In cazul in care Comisia de Disciplina hotareste ca substituirea 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.

VI.
-

-

ALTE MASURI STABILITE DE BIROUL EXECUTIV AL AJF
cartonasele galbene nu sunt amendabile.
in urma primirii unui cartonas rosu jucatorii respectivi vor fi amendati si suspendati
comform Regulamentului Disciplinar (G+G=R – 20 LEI, fault+hent in postura de ultim
aparator – 25 lei)
toti jucatorii vor purta obligatoriu aparatori de tibie
se vor efectua 7 schimbari de jucatori
se va juca 2 reprize a 35 min. fiecare cu 15 min. pauza intre reprize
legitimaţie + Certificat nastere sau CI sau copii color.
virsta jucatorilor – nascuti 2000 si mai mici

VII.

MASURI DE ORDINE

Înaintea începerii jocurilor, ambii delegaţi vor prezenta brigăzii de arbitri carnetele de
instructor cu viza la zi.
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 150 lei.
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.
Pentru orice alte situatii necuprinse in prezentul regulament se vor aplica prevederile
ROAF.
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.
COMITETUL EXECUTIV AL AJF GIURGIU

