
 

Regulament Fotball 

La Dâmburi 2015 

 

Două categorii de vârstă:  

- sub 14 ani – premiile constă în pachete cu dulciuri,  

- peste 14 ani – premiile constă în bani și vouchere, după cum urmează: locul I – 200 

lei, locul 2 – 100 lei , locul 3 – vouchere  

 

1. Sistemul de joc este umrătorul (asemănător cu cel de la Champions League sau World 

Cup). Sistem de grupe de 4 echipe din care se califică primele 2 echipe, care adună cele 

mai multe puncte. Aceste echipe vor intra într-un sistem eliminatoriu. 

2. Sistemul de punctaj este următorul:                        

Victorie – 3 puncte 

     Egalitate – 1 punct 

Înfrangere – 0 puncte 

3. Componența echipelor este 4 + 1 + 1 (4 jucători, un portar și o rezervă) 

4. Un jucător se poate înscrie în competiţie în cadrul unei echipe unice. Nu se acceptă nici 

un fel de modificare a componenţei echipelor pe parcursul concursului.  

5. Fiecare jucător va avea asupra sa în momentul înscrierii în competiţie şi pe toată durata 

competiţiei un act de identitate valid (buletin de identitate/carte de 

identitate/paşaport/permis de conducere). 

6. Orice joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult cinci jucători, din 

care unul este portar. Jocul se va opri, dacă una dintre echipe are mai puțin de trei 

jucători pe terenul de joc. 

7. Un jucător nu trebuie să poarte echipament sau alte accesorii care prezintă vreun pericol 

pentru el insuși sau pentru ceilalți jucători (inclusiv bijuteriile de orice fel). 

8. Jocul se va desfășura în două reprize de 10 de minute fiecare, cu o pauză de 5 minute 

între reprize. 

9. Echipele au dreptul la un time-out de un minut în fiecare repriza. 

10. Echipele au dreptul să efectueze încălzirea pe terenul de joc. ( 5 minute ) 



11. Alegerea terenului se face aleatoriu cu ajutorul unei monede, echipa care a câștigat 

tragerea la sorți va alege poarta în direcția în care va ataca în prima repriza. Cealaltă 

echipă va avea lovitura de începere a jocului. Echipa care a ales terenul va efectua 

lovitura de începere a celei de-a doua reprize a jocului. La începutul celei de a doua 

reprize, echipele vor schimba terenul și vor ataca în direcția porții adverse. 

12. Dintr-o lovitură de începere nu se poate înscrie direct un gol. Lovitura de începere este 

modalitatea de începere sau de reluare a jocului:  

a. la începutul jocului  

b. dupa înscrierea unui gol  

c. la începutul celei de a doua reprize  

d. la începutul fiecarei reprize de prelungiri, dacă este cazul. 

13. Nu exista ofsaid. 

14. Orice schimbare trebuie anunțată și validată de arbitru, adică acesta trebuie să își dea 

acordul. 

15. Cartonașul galben este folosit pentru a arăta faptul că un jucător sau un jucător înlocuitor 

este avertizat. Cartonașul rosu este folosit pentru a arăta faptul că un jucator sau un 

jucător înlocuitor este eliminat. 

16. Repunerea de la margine se face cu piciorul. 

17. Prelungirea se va face în cazul în care scorul este egal după tipul regulamentar și doar 

în faza eliminatorie.  

18. Orice act de violenţă/ comportament huliganic/ comportament antisportiv, sau care 

contravine principiului de fair play, indiferent de motiv, va conduce la eliminarea din 

competiţie a echipei/echipelor în cauză fără posibilitatea de a se înscrie la turneele 

viitoare. Meciul se va considera nul în cazul in care ambele echipe sint descalificate, 

sau câstigat de echipa care nu a fost eliminată pe motiv disciplinar. 

 


