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Vă mulţumim că ati acceptat invitaţia noastră de a participa la a- XXV-a ediţie 

a turneului de minifotbal dotat cu “Cupa Electrica”.  

 Jocurile vor avea loc în sala Trifan din Stupini, strada Baciului, în perioada 10 

– 11.12.2022 cu program zilnic de desfasfasurare a competitiei 9-16. 

 Regulamentul competiţiei este  binecunoscut dumneavoastra, cel al 

Campionatului Judetean Minifotbal 1995 Braşov, cu câteva completări, datorate 

condiţiilor mai speciale în care se desfaşoară competiţia si anume; 

 1) - jucătorul care a primit cartonaş galben va fi amendat cu suma de 5 lei, iar 

cel care a primit cartonaş roşu va fi amendat cu suma de 10 lei.  

          2) - jucatorul care a fost avertizat cu cartons rosu va fi eliminat fara a mai avea 

drept de a evolua in jocul respectiv, iar echipa sa va evolua in inferioritate in 

urmatoarele 5 minute. Dupa cele 5 minute de penalitate echipa in cauza va putea 

introduce in teren un alt jucator. 

 3) - contestaţiile şi abaterile de orice natură, vor fi analizate de către Comisia 

de Organizare a turneului. Orice abatere  gravă de ordin disciplinar va atrage de la 

sine excluderea jucătorului sau echipei, după caz, de la turneu şi va face imposibilă 

participarea la turneele organizate de C.S. Electrica Braşov în următorii doi ani. 

 4) - neprezentarea tabelelor până la ora disputării primului joc, precum şi a 

taxei de înscriere, atrage de la sine excluderea echipei respective de la turneu. 

 5) - durata unei partide este de două reprize a 15 minute fiecare, cu o pauză 

minimă între reprize. 

 6) - în eventualitatea că există echipe care se retrag de la turneu după 

începerea lui,  sau sunt excluse din turneu datorită abaterilor de la regulament, 

acestea nu mai primesc înapoi taxa de înscriere. 

 7) - în cazul neprezentării arbitrilor; 

  -Comisia de Organizare va alege arbitrii în funcţie de posibilităţile 

existente la momentul respectiv. 

  -nu se admite amânarea jocului. 

  -nu se pot recuza arbitrii.  

 8) - la fiecare joc va fi desemnaţ 1 arbitru. 

 9) - la jocurile pentru locurile 1-2 si 3-4, în caz de egalitate după expirarea 

celor 30 de minute regulamentare, urmează 2 reprize de prelungire a câte 5 minute 

fiecare după care, dacă egalitatea persistă, se va trece la departajarea prin lovituri de 

la 7 m. Pentru restul jocurilor jocurile finale, după timpul regulamentar se trece 

direct la executarea loviturilor  de departajare. 

 10) - criteriile de departajare; 

  1. numărul de puncte 

  2. la egalitate de puncte, rezultate directe 

  3. golaverajul între echipele aflate la egalitate 

  4. golaverajul general 

  5. numărul de goluri înscrise între echipele aflate la egalitate  



  6. numarul de victorii 

  7. cartonaşe(1cr=2cg) 

  8. vârsta medie a echipelor aflate la egalitate luandu-se in calcul toti 

jucatorii din lot, adica toti jucatorii inscrisi pe raportul de joc al primului meci. 

(caştigă echipa cu vârsta medie mai mare) 

  9. tragerea la sorţi 

 11) - indiferent de decalajul orar provocat de evenimente neprevăzute, 

responsabilitatea prezenţei în teren sau în sală a echipelor participante o au delegaţii  

echipelor. 

12) - orice contestaţie referitoare la prezenţa la joc, alta decât cea prevazută în 

program, nu se ia în considerare. 

13) - echipele sunt obligate să fie prezente în sală cu min. 20 min. înainte de ora 

disputării fiecarui joc propriu. 

14)-programul competitiei cu orele de disputare a jocurilor va fi inmanat 

fiecarui delegat la sedinta tehnica a turneului. 

15) - autul lateral (pe ambele părţi ale terenului) se va executa  

din spatele liniei de tuşă, cu piciorul. 

 16) - toate loviturile directe sau indirecte (inclusiv autul lateral sau cornerul) se 

va executa în maxim 4 secunde din momentul în care mingea a fost aşezată pe 

suprafaţa de joc (inclusiv suprafaţa de executare a autului lateral); în caz contrar 

echipa adversă va beneficia de o lovitură liberă indirectă, din locul încălcării acestei 

reguli. 

 17) - autul de poarta se va executa numai de catre portar, cu mana, din 

suprafata careului propriu  fiind considerat lovitura libera directa. 

 18) - tot lovitura libera directa este considerata si lovitura de incepere a primei 

sau celei de a doua reprize (inclusiv la reprizele de prelungiri), precum si la reluarea 

jocului dupa marcarea unui gol. 

 19) - in cazul in care arbitrii observa ca jucatorul (portarul), care urmeaza a 

repune mingea in joc, intarzie intentionat reluarea jocului va fi sanctionat in prima 

faza cu avertisment iar daca acesta repeta abaterea va fi sanctionat cu cartonas 

galben. 

 21) - sunt interzise ALUNECARILE in contact cu adversarul, in caz contrar 

echipa adversa va beneficia de lovitura libera indirecta din locul in care sa comis 

abaterea regulamentara; portarul are voie sa intervina prin alunecare doar in 

interiorul careului propriu. 

 21) - orice lovitura libera indirecta, ca urmare a unei infractiuni in interiorul 

careului, se va executa de pe linia de 6 metrii a careului pe directia locului unde a fost 

savarsita abaterea. 

 

 

  

Dorim succes echipelor participante!!! 


