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MINIFOTBAL BRASOV 1995
REGULI DE JOC


	INLOCUIREA UNEI MINGII DETERIORATE	Daca mingea se sparge sau se deterioreaza in cursul jocului;
-jocul va fi oprit
-jocul va fi reluat cu o noua minge printr-o minge de arbitru de pe locul unde se afla prima minge in momentul in care s-a deteriorate.
-mingea nu va putea sa fie inlocuita in timpul jocului, decat cu permisiunea arbitrului.
-mingea nu poate sari mai mult de 65 cm sau mai putin de 50 cm, la cea dintai saritura, atunci cand I se da drumul de la o inaltime de 2 m.
	PROCEDEUL DE INLOCUIRE	Pe parcursul unui joc este permis un numar nelimitat de inlocuiri de jucatori. Un jucator care a fost inlocuit poate reveni pe terenul de joc pentru a inlocui un alt jucator.
	O inlocuire poate fi efectuata cand mingea este in joc sau afara din joc, si pentru efectuarea unei astfel de inlocuiri trebuie respectate urmatoarele dispozitiuni;-jucatorul care paraseste terenul de joc trebuie sa depaseasca linia de margine a terenului de joc, traversand zona de inlocuiri de jucatori din dreptul bancii echipei sale.
	-jucatorul care patrunde in teren trebuie, de asemenea, sa traverseze zona sa de inlocuiri.El nu o poate face pana cand coechipierul sau, care iese din teren, nu a depasit, in afara, in intregime, linia de margine a terenului.
	-orice jucator de rezerva este supus autoritatii si deciziilor arbitrului, fie ca este in situatia de a participa la joc sau nu.
	-procedeul de inlocuire se termina in momentul cand jucatorul de rezerva patrunde pe terenul de joc.Astfel acesta devine jucator, iar cel care a parasit terenul de joc inceteaza de a mai fi jucator.
	Portarul poate inlocui pe oricare din jucatorii de camp.
	Abateri / Sanctiuni
	Daca un jucator de rezerva patrunde pe terenul de joc inainte ca jucatorul inlocuit sa paraseasca, in intregime, acest spatiu;
	-jocul va fi oprit
	-jucatorul inlocuit va fi somat sa paraseasca terenul de joc
	-jucatorul de rezerva va fi avertizat, primind un cartonas galben
	-jocul va fi reluat printr-o lovitura libera indirecta.
	-daca mingea se gasea in suprafata de pedeapsa, lovitura libera indirecte va fi executata de pe linia delimitatoare a suprafetei de pedeapsa, din punctual cel mai apropiat de locul unde se gasea mingea in momentul intreruperii jocului.
	-daca un jucator de rezerva patrunde pe terenul de joc sau un jucator inlocuit paraseste terenul, fara sa treca prin zona de inlocuire a propriei sale echipe;
	-jocul va fi oprit
	-jucatorul vinovat va fi avertizat primind un cartonas galben
	-jocul va fi reluat printr-o lovitura libera indirect
Exceptie face inlocuirea unui jucator accidentat care nu poate parasi terenul de joc singur(din motive medicale).
	SECURITATEA	Echipamentul sau tinuta jucatorilor nu trebuie sa prezinte, in nici un caz, un pericol oarecare pentru el insusi sau pentru ceilalti
	ECHIPAMENTUL DE BAZA	Cuprinde;
	-tricou(trebuie sa poarte pe spate un numar intre 1 si 99); in timpul desfasurarii unui joc un tricou nu poate fi purtat decat de un singur jucator.
	-sort
	-jambiere
	-aparatori pentru tibie
	-incaltaminte(singurul tip de incaltaminte autorizat fiind cel din material textile, pantofi de sport sau de gimnastica din piele moale cu talpa din cauciuc sau alt material similar)
	PORTARII	Portarul este autorizat sa poarte pantaloni de protectie;
	-el trebuie sa poarte un echipament in culori deosebite fata de ceilalti jucatori si fata de arbitri.
	-daca un jucator de camp inlocuieste un portar, el va trebui sa imbrace un tricou de portar cu numarul sau corespunzator.
	Abateri / Sanctiuni echipament jucatori;
	-jucatorul vinovat va fi somat de arbitru sa paraseasca terenul pentru a pune la punct tinuta sau sa-si completeze echipamentul care ii lipseste.Jucatorul nu va putea reveni pe terenul de joc decat dupa ce se prezinta unuia din arbitri, care trebuie, in prealabil, sa controleze starea corespunzatoare a echipamentului.Jucatorul nu va putea reveni pe teren decat in timpul unei opriri a jocului.
	AUTORITATEA ARBITRULUI	Arbitrul trebuie;
	-sa vegheze la aplicarea legilor jocului
	-sa lase jocul sa continue atunci cand echipa contra careia s-a comis o greseala poate obtine un avantaj sis a sanctioneze fapta comisa initial daca avantajul scontat nu s-a realizat.
	-sa ia nota si sa remita autoritatilor competente in raportul de joc cuprinzand informatiile referitoare la toate masurile disciplinare pe care le-a luat impotriva jucatorilor si/sau  a oficialilor celor doua echipe, ca si oricare alt incident survenit inainte, in timpul sau dupa joc
	-sa opreasca jocul temporar, sa-l intrerupa sau sa-l opreasca definitiv la fiecare abatere de la legi, aparitia unor evenimente exterioare in cazul interventiei spectatorilor sau pentru alte cauze
	-sa ia masuri disciplinare impotriva oricarui jucator care comite o greseala pasibila de un avertisment sau de o eliminare
	-sa elimine orice persoana neautorizata sa patrunda pe terenul de joc
	-sa lase jocul sa continue pana cand mingea inceteaza sa mai fie in joc daca dupa parerea sa un jucator este doar accidentat
	DECIZIILE ARBITRULUI	Deciziile arbitrului asupra faptelor in relatie cu jocul sunt INATACABILE.
	LOVITURA DE INCEPERE SI DE RELUARE A JOCULUI	Lovitura de incepere este un procedeu pentru inceperea sau reluarea jocului;
	-la inceputul jocului
	-dupa ce s-a marcat un gol
	-la inceperea perioadei(reprizei) a doua a jocului
	-la debutul fiecarei perioade de prelugiri, daca este cazul
	-se poate inscrie un gol direct dintr-o lovitura de incepere
	Procedura; Executantul loviturii de incepere nu va putea juca mingea a doua oara inainte ca ea sa fie atinsa de un alt jucator
	Abateri / Sanctiuni; Daca executantul loviturii de incepere joaca mingea a doua oara inainte ca aceasta sa fie atinsa de un alt jucator, o lovitura libera indirecta va fi acordata echipei adverse, de pe locul unde greseala a fost comisa.Pentru toate celelalte greseli privind lovitura de incepere, aceasta va fi repetata.
	Mingea de arbitru	Procedura; Arbitrul lasa sa cada mingea  pe locul unde se afla in momentul in care jocul a fost oprit.Jocul se reia indata ce mingea a atins suprafata de joc.
				Abateri / Sanctiuni; Mingea de arbitru se repeat daca;
	-mingea este atinsa de un jucator inainte de a intra in contact cu suprafata de joc
	-mingea iese in afara terenului de joc, dupa ce a intrat in contact cu suprafata de joc, fara sa fi fost atinsa de un jucator
	MINGEA DE JOC SI IN AFARA DIN JOC		Mingea afara din joc atunci cand a depasit in intregime o linie de poarta sau o linie de margine, fie pe suprafata de joc, fie in aer.
	GRESELI SI COMPORTARE NESPORTIVA	LOVITURA LIBERA DIRECTA; din neglijenta, imprudenta sau prin exces de combativitate, una din urmatoarele greseli;
	-loveste sau incearca sa loveasca cu piciorul un adversar
	-pune sau incearca sa puna piedica unui adversar
	-sare asupra unui adversar
	-ataca un adversar, chiar si cu umarul
	-loveste sau incearca sa loveasca un adversar
	-imbranceste un adversar
	-tine un adversar
	-scuipa un adversar
	-se avanta in incercarea de a juca mingea atunci cand aceasta este deja jucata sau se incearca sa fie jucata de un adversar
	-atinge mingea cu mainile
								LOVITURA LIBERA INDIRECTA; va fi acordata echipei adverse portarului care;
	-el atinge sau controleaza mingea cu mainile in urma unei pase trimise intentionat de un coechipiercu piciorul
	-el atinge sau controleaza mingea cu mainile care ii este trimisa de un coechipier, direct, dintr-o repunere de la margine
	-el atinge sau controleaza mingea  cu  mainile mai mult de sase secunde in interiorul propriului careu.
			       jucatorului care;
	-joaca de o maniera periculoasa
	-se interpune ca un obstacol in inaintarea unui adversar
	-impiedica portarul, in mod deliberat, de a da drumul mingii din maini
	Avertisment CARTONAS GALBEN;
	-comportare nesportiva
	-dezaprobarea deciziilor arbitrului(sau observatorilor) prin gesture sau vorbe
	-incalca cu persistenta regulile jocului
	-intarzie reluarea jocului
-nu respecta distant(5 metri) ceruta la executarea unei lovituri de colt, a unei repuneri de la margine cu piciorul, a unei lovituri libere sau a unei degajari a mingii
	-intra sau reintra pe terenul de joc fara permisiunea prealabila a arbitrului(caz de echipament necorespunzator, schimbarea portarului, iesirea/revenirea unui jucator dupa o accindentare,etc.)
-paraseste in mod voit terenul de joc evitand jona de inlocuire, fara autorizatia prealabila a arbitrului
	Avertisment CARTONAS ROSU;
	-greseala grosolana
	-act de brutalitate
	-scuipa un adversar sau orice alta persoana
	-impiedica echipa adversa sa marcheze un gol sau opreste o ocazie evidenta de gol, atingand intentionat mingea cu mana(aceasta prevedere nu se aplica portarului in propria suprafata de pedeapsa)
-impiedica concretizarea unei ocazii clare de gol a unui adversar care se deplaseaza in directia portii lui, comitand o abatere care se sanctioneaza cu o lovitura libera sau o lovitura de pedeapsa
	-foloseste cuvinte jignitoare injurioase sau grosolane
	-i se acorda un al doilea cartonas galben in cursul aceluiasi joc
	Un jucator, odata cu eliminarea lui de pe teren, nu va mai putea lua parte la jocul respectiv si nici nu va putea lua loc pe banca de rezerve.
	LOVITURILE LIBERE	Lovitura libera directa daca mingea intra direct in poarta echipei adverse, golul va fi acordat.
					Lovitura libera indirecta, un gol nu poate fi marcat decat daca mingea intra in poarta dup ace a atins un alt jucator
	Abateri / Sanctiuni
     Daca un jucator al echipei adverse nu se gaseste la distanta ceruta in momentul executarii loviturii libere;
	-lovitura libera va fi repetata
     Cand mingea este in joc si executantul atinge mingea a doua oara inainte ca aceasta sa fi fost atinsa de un alt jucator;
	-se va acorda o lovitura libera indirecta echipei adverse
     Daca echipa care executa lovitura libera nu o face in cel mult 4 secunde;
	-o lovitura indirecta va fi acordata echipei adverse.
	


