
REGULAMENT Cupa Albena – Turneu de fotbal pentru companii
31 mai – 2 iunie 2013

Regulament Cupa – ALBENA 2013
(1)  Organizarea  acestei  competitii  este  asigurata  de  catre  Sports  Arena  Production,  echipele 
participante  si  reprezentantii  lor  angajandu-se  in  mod  expres,  prin  semnarea  Acordului  de 
Participare si  a Contractului  de Participare,  sa respecte Regulamentele acesteia,  precum si  alte 
decizii ale organelor competente ale sale.
(2) Pentru a participa la competitie, un jucator trebuie sa completeze toate rubricile din Acordul de 
Participare  care  se  gaseste  pe  site-ul  oficial  al  competitiei:  http://sportsarena.ro/wp-
content/uploads/2013/03/Acord-de-participare-CUPA-ALBENA.doc .
(3) Cu minim doua zile inaintea disputarii primului joc de catre o echipa, aceasta va prezenta un 
tabel nominal cu minimum 7 jucatori.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ACTIVITATII FOTBALISTICE

CAPITOLUL I
JUCATORII

Art.1. NUMARUL JUCATORILOR
1.1. Jocurile oficiale se disputa intre echipe cuprinzand fiecare cel mult 6 jucatori, din care unul va fi  
portar. 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, iar inlocuirea poate fi  
efectuata cand mingea este in joc sau afara din joc.
1.2. Jocurile oficiale nu pot incepe daca echipele nu prezinta cel putin 5 jucatori, cu drept de joc 
pentru echipele respective.
1.3. Arbitrul are obligatia sa nu inceapa jocul daca nu sunt respectate conditiile de mai sus, decat 
cu acordul expres al ambelor echipe participante la joc si al Organizatorilor.
1.4. Echipa care nu prezinta arbitrului numarul de jucatori prevazut la art. 1.2., va fi sanctionata la 
fel ca in cazul neprezentarii la joc, cu exceptia cazului in care jocul se desfasoara in conditiile art. 
1.3.
1.5. Echipele au dreptul sa inscrie in Raportul de Arbitraj un numar de maximum 15 jucatori.
1.6. Inscrierea jucatorilor in Raportul de Arbitraj se face numai inainte de inceperea jocului.
1.7.  Echipele  care  folosesc  intr-un  joc  oficial  jucatori  neinscrisi  in  Raportul  de  Arbitraj  vor  fi  
sanctionate conform prevederilor regulamentare.
1.8. Echipele pot inscrie si  folosi  in aceasta competitie si  jucatori  legitimati  la cluburi de fotbal 
afiliate la F.R.F. sau A.J.F.–uri, insa numai cu acordul scris al echipei de la care provin si cu acordul 
expres al echipei cu care se confrunta.
Prin jucator legitimat la un club de fotbal se intelege jucatorul care are vizata pe anul in curs o  
legitimatie de jucator de fotbal la un club de fotbal afiliat la FRF, AJF sau AMFB.
Art.2. DESCOMPLETAREA ECHIPEI
Un joc nu poate continua cu mai putin de 4 jucatori (incluzand si portarul). In caz de descompletare 
a uneia dintre echipe sub numarul stabilit mai sus, cu sau fara intentie, arbitrii  sunt obligati sa 
opreasca jocul, echipa respectiva urmand sa fie sanctionata conform prevederilor regulamentare.
Art.3. INLOCUIREA JUCATORILOR
3.1. Pe parcursul unui joc, numarul inlocuirilor de jucatori  este nelimitat.  Un jucator care a fost 
inlocuit poate reveni pe terenul de joc pentru a inlocui un alt jucator.
3.2. O inlocuire poate fi efectuata cand mingea este in joc sau afara din joc, iar pentru efectuarea 
unei astfel de inlocuiri trebuie respectate urmatoarele conditii:
a) Jucatorul care paraseste terenul de joc trebuie sa faca acest lucru prin dreptul propriei sale zone 
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de inlocuire;
b) Jucatorul care intra pe terenul de joc trebuie, deasemenea, sa treaca prin zona sa de inlocuiri. El 
nu poate face acest lucru pana cand coechipierul sau, care iese din teren, nu a depasit in intregime, 
linia de margine in afara terenului de joc;
c) Orice jucator de rezerva este supus autoritatii si deciziilor arbitrului, indiferent daca participa la 
joc sau nu;
d) Procedura de inlocuire se termina in momentul in care jucatorul de rezerva patrunde in terenul 
de joc. Din acel moment, el devine jucator activ, iar jucatorul care a fost inlocuit inceteaza sa mai 
fie jucator activ.
3.3. Portarul poate fi inlocuit de oricare din jucatorii de camp. Fiecare portar este autorizat sa poarte 
pantaloni lungi. El trebuie sa poarte un echipament de culoare diferita, usor de distins, fata de a  
celorlalti jucatori si a arbitrilor. Daca un jucator inlocuieste un portar, el va trebui sa imbrace un 
tricou de portar.
Art.4. JUCATORI ELIMINATI
4.1. Pana la pronuntarea hotararii comisiei de disciplina referitoare la sanctiunea de suspendare pe 
un numar de jocuri, jucatorii eliminati de pe teren, care au comis acte de indisciplina inainte, in 
timpul sau la terminarea jocului, nu au drept de joc.
Pronuntarea hotararii se va face in cel mult 24 de ore de la data la care s-a comis abaterea.
4.2. Jucatorii eliminati in timpul jocului trebuie sa paraseasca imediat incinta terenului de joc pe la 
limita cea mai apropiata, precum si suprafata tehnica.
4.3. Jucatorii suspendati de Organizator nu pot participa in nici o alta calitate oficiala la vreun joc,  
pana cand nu au executat sanctiunea.
Art.5. PARTICIPAREA LA JOCURI IN CONDITII NEREGULAMENTARE
5.1. Echipele care prezinta in componenta lor jucatori care au obtinut dreptul de joc cu incalcarea 
prevederilor regulamentare, fapt dovedit din oficiu sau ca urmare a solutionarii unei contestatii vor  
fi sanctionate cu pierderea jocurilor.
5.2. In cazul in care dreptul de joc al jucatorilor in cauza a fost acordat in conditii neregulamentare 
de catre organele competente, dar echipa in cauza isi dovedeste buna credinta, jocurile respective 
se vor omologa cu rezultatele de pe teren, iar jucatorilor respectivi li se va ridica dreptul de joc 
pana la solutionarea cauzei.
Art.6. VERIFICAREA IDENTITATII JUCATORILOR SI PROCEDURA DE FORMULARE A CONTESTATIILOR
6.1.  Echipele  pot  verifica  reciproc,  prin  conducator,  delegat  sau capitan de echipa,  identitatea 
jucatorilor trecuti in Raportul de Arbitraj.
6.2.  In cazul  in care una din echipe contesta identitatea unor jucatori,  arbitrul  are urmatoarele 
obligatii:
a) sa puna la dispozitia delegatului echipei contestatare Raportul de Arbitraj pentru formularea in 
scris a contestatiei;
b) sa dispuna ca jucatorul (jucatorii) in cauza sa-si inscrie datele personale in Raportul de Arbitraj si  
sa semneze;
c) sa mentioneze in Raportul de Arbitraj momentul formularii contestatiei (inainte, la pauza sau 
dupa joc), precum si oricare alte elemente care ar duce la identificarea jucatorului presupus a fi 
substituit (inaltime, culoarea tenului, a ochilor sau a parului, numarul de pe tricou etc.);
d) sa solicite delegatilor celor doua echipe sa semneze de luare la cunostinta.
Art.7. COMPORTAREA SI OBLIGATIILE JUCATORILOR
7.1. Jucatorii sunt obligati sa pastreze disciplina si sa respecte Regulamentul, atat pe terenul de joc, 
cat si in afara lui.
7.2. In timpul jocului au urmatoarele obligatii:
- sa execute intocmai hotararile si dispozitiile arbitrului;
- sa aiba o tinuta vestimentara regulamentara;



REGULAMENT Cupa Albena – Turneu de fotbal pentru companii
31 mai – 2 iunie 2013

- sa aiba o atitudine corecta si decenta fata de public;
- sa joace la adevarata lor valoare;
- sa nu incite coechipierii si publicul la acte de violenta sau dezordine;
- sa nu-si determine coechipierii sa paraseasca terenul de joc;
- sa nu simuleze lovituri si accidentari in scopul obtinerii unor decizii in favoarea echipelor lor si sa 
nu provoace interventia publicului;
- sa salute publicul inainte de inceperea jocului si la terminarea acestuia.
7.3. In cazul in care doua echipe se prezinta la acelasi joc purtand echipament de aceeasi culoare, 
la  solicitarea  arbitrului,  echipa  inscrisa  a  doua  in  Raportul  de  Arbitraj  va  imbraca  veste  de 
departajare puse la dispozitie de catre Organizatori.
7.4.  Nerespecarea  obligatiilor  de  mai  sus  atrage  aplicarea  sanctiunilor  in  raport  cu  gravitatea 
faptelor, conform prevederilor regulamentare.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA JOCURILOR

Art.8. REGULI DE JOC
8.1. In aceasta competitie se aplica in mod corespunzator “Legile jocului” aprobate de F.I.F.A., care 
se gasesc la adresa:  http://sportsarena.ro/wp-content/uploads/2013/03/Legile-jocului-de-futsal-2012-
2013.pdf      si care vor fi aduse la cunostinta echipelor la inscrierea in turneu, pentru consultare.
8.2. La jocurile din aceasta competitie se aplica si dispozitiile prezentului Regulament.
8.3.  In cazul  in care cele doua acte normative (legile jocului  si  prezentul  Regulament) prezinta 
clauze contradictorii, vor prima regulile impuse de prezentul Regulament.
8.4. In cazul in care, in timpul regulamentar de joc, nici o echipa nu a inscris mai multe goluri decat  
adversara sa din acel meci, echipa castigatoare a jocului va fi stabilita prin executarea loviturilor din 
punctul de pedeapsa, conform instructiunilor stabilite de I.F.A.B. (International Football Association 
Board), ambele echipe primind cate un punct in clasament.
Art.9. DURATA JOCULUI.
9.1. O partida se compune din doua reprize a cate 20 de minute (timp total si nu efectiv) fiecare. 
Durata fiecarei reprize poate fi prelungita pentru a permite executarea unei lovituri de pedeapsa (6 
metri)  sau executarea unei  lovituri  libere impotriva echipei care a comis mai mult de 5 greseli  
cumulate (din punctul de 10 metri). Pauza dintre reprize va fi de maximum 5 minute.
9.2. Echipele au posibilitatea de a cere un minut de “timp mort” (time-out) in fiecare dintre reprize, 
respectandu-se urmatoarele principii:
- antrenorii echipelor sunt autorizati sa ceara un “timp mort” de un minut arbitrului;
-“timpul mort” poate fi cerut in orice moment, insa nu va fi acordat decat daca echipa care solicita  
se afla in posesia balonului;
- arbitrul indica faptul ca un “timp mort” a fost aprobat in cazul in care mingea este afara din joc, 
printr-un semnal de fluier.
- atunci cand un “timp mort” este acordat, jucatorii trebuie sa ramana pe terenul de joc si vor putea 
primi instructiuni din partea unui oficial al echipei langa linia de margine, in dreptul propriului spatiu 
de rezerva;
- jucatorii nu au permisiunea de a parasi terenul de joc si nici oficialul care da instructiuni nu poate 
patrunde pe terenul de joc;
- daca una din echipe nu solicita un “timp mort”, la care are dreptul in prima repriza, ea nu va 
putea sa il compenseze in cursul celei de-a doua reprize;
Art.10. ASISTENTA MEDICALA
10.1. Sports Arena Production va asigura asistenta medicala pe toata durata desfasurarii jocurilor 
pe care le organizeaza, cu medic sau asistent medical.
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10.2. Sports Arena Production nu-si asuma nici un fel de raspundere, de nici o natura, in caz de 
accidentare a jucatorilor sau a arbitrilor la antrenamente sau in timpul jocurilor oficiale.
Art.11. MASURI DE ORDINE
11.1.  Delegatii,  capitanii  de echipa si  jucatorii  echipelor sunt obligate sa execute neconditionat 
toate dispozitiile date de arbitru in legatura cu desfasurarea regulamentara a jocului.
11.2. Nerespecatarea dispozitiilor date duce la oprirea jocului de catre arbitru. Daca, in termen de 
trei minute de la oprirea jocului, nu se iau masuri regulamentare privind indeplinirea dispozitiilor 
date, arbitrul va fluiera sfarsitul jocului si va parasi terenul.
11.3. Termenul de trei minute se arata in mod vizibil, se anunta capitanului echipei in cauza si se 
arata o singura data pentru fiecare echipa in cursul unei partide.
11.4. In cazul in care jocul va fi interupt in aceste conditii, echipa vinovata va fi sanctionata conform 
prevederilor regulamentare.
Art.12. ACCESUL IN INCINTA TERENULUI DE JOC SI LA SPATIUL DE REZERVE
12.1. In incinta terenului de joc au acces urmatoarele persoane:
a)  jucatorii  ambelor  echipe  inscrisi  in  Raportul  de  Arbitraj.  jucatorii  de  rezerva,  imbracati  in 
echipament de joc, se vor aseza in spatiile special amenajate, conform prevederilor regulamentare;
b)  antrenorii  si  delegatii  din  partea  fiecarei  echipe,  in  total  maximum 3  persoane,  inscrisi  in 
Raportul de Arbitraj;
c) arbitrii si observatorii, delegati de comisiile competente;
d) cadrul medical delegat de catre Organizatori, cu trusa medicala;
12.2.  Persoanele autorizate sa ia loc pe spatiul  de rezerve sunt inscrise in Raportul  de Arbitraj 
pentru a putea fi identificate inainte de inceperea jocului.
Aceste persoane trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
- numai un singur oficial al echipei este autorizat sa comunice jucatorilor instructiuni tehnico-tactice 
si trebuie sa revina la locul sau dupa transmiterea instructiunilor;
- antrenorul si ceilalti oficiali nu trebuie sa iasa din suprafata tehnica.
12.3. Arbitrul nu va incepe, sau va intrerupe jocul, daca in incinta terenului se afla sau patrund alte  
persoane decat cele care au acest drept si are obligatia sa dispuna evacuarea din incinta terenului 
a acestor persoane (conducatori, delegati, antrenori), care nu-si pastreaza locul pe banci, intra in 
suprafata terenului de joc sau au o comportare necorespunzatoare.
12.4. In caz de accidentare, cadrul medical nu poate patrunde pe terenul de joc decat daca jocul a  
fost interupt si numai cu incuviintarea arbitrului.
12.5.  Comiterea  sau  participarea  la  incidente  a  persoanelor  mentionate  la  art.  12.1.,  duce  la 
evacuarea lor din incinta terenului de catre arbitri si la aplicarea sanctiunilor regulamentare.
12.6.  Incalcarea  prevederilor  privind  accesul  persoanelor  in  incinta  terenului  se  sanctioneaza 
conform prevederilor regulamentare.
Art.13. FORMALITATILE DE INCEPERE A JOCULUI
13.1. Delegatii celor doua echipe completeaza Raportul de Arbitraj astfel:
- echipa inscrisa prima in Raportul de Arbitraj, cu 45 de minute inaintea inceperii jocului;
- echipa inscrisa a doua in Raportul de Arbitraj, cu 30 de minute inaintea inceperii jocului.
Dupa caz, arbitrul poate permite completarea Raportului de Arbitraj si dupa aceste termene, cu 
respectarea celorlalte prevederi regulamentare.
13.2. Cadrul medical delegat semneaza si pune parafa pe Raportul de Arbitraj.
13.3. Jocul incepe respectand urmatoarele formalitati:
a) arbitrul anunta prin fluier jucatorii celor doua echipe la patrunderea in terenul de joc, controleaza 
echipamentul jucatorilor, verifica daca cei 2 capitani de echipa au banderole distincte (banderolele 
vor fi  procurate de catre echipe) pe bratul stang si daca cei  2 portari  au echipament diferit  in  
comparatie cu echipamentul coechipierilor, adversarilor sau arbitrilor;
b) arbitrul intra pe terenul de joc urmat de jucatorii celor 2 echipe, se opresc la centrul terenului  
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unde se aseaza cu fata spre tribuna oficiala, avand in stanga si in dreapta lui pe cei 2 capitani de 
echipa urmati de ceilalti jucatori dispusi in linie dreapta, loc de unde jucatorii saluta publicul prin 
ridicarea bratului drept.
c) dupa ce echipele si arbitrii si-au ocupat locurile stabilite de Regulament, arbitrul da semnalul de 
incepere a jocului.
13.4. Formalitatile de incepere a jocului  se efectueaza de catre arbitru chiar si  atunci  cand s-a 
constatat neprezentarea uneia sau a ambelor echipe, acest lucru consemnandu-se in Raportul de 
Arbitraj.

CAPITOLUL IV
ARBITRII SI OBSERVATORII

Art.14. DELEGAREA ARBITRILOR
14.1. Jocurile sunt conduse numai de arbitri desemnati de catre Sports Arena Production
14.2. Dispozitiile privind arbitrii precum si aplicarea regulilor de joc sunt cuprinse in brosura “Legile 
Jocului”,  care se gasesc la  adresa:  http://sportsarena.ro/wp-content/uploads/2013/03/Legile-jocului-
de-futsal-2012-2013.pdf     .
Art.15. RAPORTUL DE ARBITRAJ
15.1.  Cu  ocazia  disputarii  oricarui  joc,  Organizatorul  emite  un  Raport  de  Arbitraj,  care  se 
completeaza de catre:
a) Organizatorul:
- numele si prenumele arbitrilor delegati;
- numele echipelor;
- data si ora disputarii jocului;
- terenul unde se desfasoara jocul;
b) Delegatii echipelor participante:
- numele si prenumele jucatorilor scrise cu litere majuscule;
- numerele de pe tricourile jucatorilor;
- eventualele contestatii;
- numele si prenumele oficialilor care iau loc in spatiul de rezerve, inclusiv ale delegatilor celor doua 
echipe,
- semnatura acestora.
c) Arbitrul:
- neprezentarea unei echipe sau ambelor echipe;
- mentiunile cu privire la contestatiile introduse de echipe, precum si momentul efectuarii acestora 
in raport cu inceperea jocului (inainte de joc, la pauza sau dupa joc);
- jucatorii eliminati, aratandu-se pe scurt motivul;
- comportarea antrenorilor, a conducatorilor si a publicului spectator;
- rezultatul final si la pauza, precum si al eventualelor prelungiri;
- alte aspecte organizatorice sau disciplinare;
- semnatura arbitrului;
15.2.  Arbitrul  va preda Raportul  de Arbitraj  observatorului  care il  va depune la  Organizatori  in 
maxim 2 ore de la  terminarea jocului.  In cazul  in care la jocul  respectiv  au avut  loc eliminari, 
incidente provocate de jucatori, oficiali sau spectatori, ori s-au facut contestatii, Raportul de Arbitraj  
va fi trimis Organizatorului, in termen de 1 ora de la terminarea jocului. Aceasta obligatie revine 
arbitrului.
Art.16. OBSERVATORII OFICIALI
16.1.  Observatorii  oficiali  sunt  numiti  de  Sports  Arena  Production,  delegati  sa  supravegheze 
organizarea si desfasurarea in conditii regulamentare a competitiei.
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16.2. Observatorul de joc supravegheaza organizarea si desfasurarea in ordine a jocului la care este 
delegat, asigurand respectarea Regulamentelor si instructiunilor Sports Arena Production referitoare 
la organizarea competitiei. El este obligat sa intervina si sa solicite echipelor sa procedeze la cele 
mai eficiente masuri de mentinere si restabilire a ordinii, inaintea, in timpul si  dupa terminarea 
jocului, in incinta terenului sau in afara acestuia.
16.3. Observatorul de joc este dator sa acorde arbitrilor maximum de asistenta posibila, in scopul 
ca acestia sa aiba conditii normale pentru indeplinirea atributiilor lor.
16.4.  In  mod  expres,  observatorul  va  chestiona,  separat,  delegatii  ambelor  echipe,  precum si  
arbitrul, daca inainte de inceperea jocului s-au produs fapte de natura sa conduca la incalcarea 
eticii.  Daca raspunsul  este afirmativ,  observatorul  va solicita din partea persoanei  respective o 
declaratie scrisa si semnata.

CAPITOLUL V

Art.17. PROGRAMAREA JOCURILOR
Jocurile se programeaza in zilele de vineri, sambata si duminica (31 mai-2 iunie 2013) intervalul  
orar 9.00 - 21.00, cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- jocurile se organizeaza pe baza programului stabilit de catre Sports Arena Production;
- in interesul general al activitatii fotbalistice, Organizatorii pot programa jocurile respective si 

la alte ore, diferite de programul initial;
- intre doua jocuri ale aceleiasi echipe, aceasta are dreptul la o pauza de cel putin doua ore.

Art.18. SCHIMBAREA PROGRAMARII UNUI JOC OFICIAL
18.1. Organizatorul are dreptul de a schimba, in cazuri deosebite, data, ora sau terenul de disputare 
a jocurilor.
18.2.  Sports  Arena  Production  are  dreptul  de  a  aproba,  la  cerere  sau  de  a  hotari  din  proprie 
initiativa, devansarea sau amanarea disputarii unor jocuri la alte date decat cele initial stabilite.
Art.19. NEPREZENTAREA SAU INTARZIEREA LA JOCURI
19.1. Jocurile vor incepe la ora stabilita de catre Organizatori. Daca una sau ambele echipe nu se 
prezinta pe teren sau intarzie 15 minute de la ora stabilita ori se prezinta cu mai putin de 5 jucatori 
cu drept de joc, arbitrul va fluiera sfarsitul jocului si va consemna in Raportul de Arbitraj situatia  
respectiva, urmand a se aplica sanctiunile prevazute de Regulament.
19.2. Echipa prezenta la terenul de joc in timpul regulamentar va completa Raportul de Arbitraj.
19.3. In lipsa arbitrului, neprezentarea se constata, in ordine, de urmatoarele persoane:
a) orice persoana care are o calitate oficiala in cadrul Sports Arena Production;
b) delegatul echipei prezente la sala impreuna cu alte doua persoane majore.
19.4. Daca o echipa nu se prezinta sau intarzie la 2 meciuri in acelasi turneu, ea va fi exclusa din 
competitie.
Art.20. CONSECINTE ALE NEPREZENTARII
20.1. Echipele pot invoca un caz de forta majora in situatia intarzierii sau neprezentarii la joc din 
motive  ce  privesc  transportul,  numai  daca  prezinta  o  dovada  scrisa  din  partea  organelor 
competente (servicii auto, organe de politie), prin care se constata evenimentele si cauzele tehnice 
ale defectiunilor aparute la mijlocul de transport. La dosarul cauzei este obligatoriu sa se prezinte 
foaia de parcurs a mijlocului de transport auto, emisa pentru deplasarea respectiva. In aceasta 
situatie, in functie de probele prezentate, Organizatorii vor putea hotari, dupa caz, reprogramarea 
jocului respectiv, conform prevederilor prezentului Regulament.
20.2. Daca una din echipe sau ambele echipe se prezinta la teren dupa ce arbitrul a fluierat sfarsitul 
jocului, deci dupa cele 15 minute regulamentare, se vor aplica sanctiunile aratate in Regulament, 
chiar daca jocul s-a disputat dupa aceea amical.
Art.21. RETRAGEREA ECHIPEI DE PE TEREN
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21.1. In situatia in care, indiferent din ce motive, o echipa se retrage de pe teren sau refuza sa reia  
jocul,  inaintea  consumarii  timpului  regulamentar,  ea  va  fi  sanctionata  conform  prevederilor 
regulamentare.
21.2. In acest caz arbitrul va aplica “Regula celor trei minute” conform prezentului Regulament.
Art.22. JOCURI INTRERUPTE SAU AMANATE
22.1.  Jocurile  nu  pot  continua  daca  terenul  devine  impracticabil,  din  cauza  intunericului  ori  a 
intemperiilor, intervenite dupa inceperea jocului.
22.2. Jocul va fi intrerupt pentru cauzele aratate mai sus, numai de catre arbitru.
22.3. Jocul va fi reluat in cel mult o ora de la intrerupere daca situatia s-a remediat. Daca reluarea 
jocului nu este posibila in maximum 60 de minute de la momentul intreruperii, jocul se va desfasura 
a doua zi, din minutul in care a fost intrerupt.
22.4. Jucatorii eliminati in timpul unui joc interupt nu mai pot face parte din echipa care continua in 
conditiile aratate de art. 22.3.
22.5. La jocurile reprogramate conform art. 22.4. vor putea fi utilizati numai jucatori care au avut 
drept de joc pentru echipa respectiva la data programarii  initiale a jocului. Jucatorii  eliminati in 
timpul  unui  joc intrerupt,  care a fost reprogramat,  vor fi  sanctionati  corespunzator prevederilor 
regulamentare.
22.6.  Echipele  care  nu  se  prezinta  pentru  rejucarea  jocurilor  amanate  sau  intrerupte,  vor  fi  
sanctionate conform prevederilor regulamentare.

CAPITOLUL VII
SISTEME DE DESFASURARE

Art.23. SISTEMUL DE ATRIBUIRE A PUNCTELOR
Sistemul de atribuire al punctelor este urmatorul:
- joc castigat - 3 puncte;
- joc egal - 1 punct;
- joc pierdut - 0 puncte.
Art.24. ALCATUIREA CLASAMENTULUI
Daca doua sau mai multe echipe acumuleaza acelasi  numar de puncte dupa ce au jucat toate 
meciurile programate, clasamentul se va stabili pe baza aplicarii, in ordine, a urmatoarelor criterii:
a)  numarul  mai  mare  de  puncte  obtinute  in  jocurile  directe  disputate  intre  echipele  aflate  la 
egalitate de puncte;
b) golaverajul mai bun in jocurile directe;
c) numarul mai mare de goluri marcate in jocurile directe;
d) rezultatul loviturilor de departajare executate in caz de egalitate in meci direct.
Art.25. OMOLOGAREA REZULTATELOR
25.1. Rezultatul final al unui joc oficial se considera definitiv stabilit numai dupa ce a fost omologat 
de catre Organizatori, in maximum 3 ore de la disputarea lor.
25.2. Hotararea luata va fi inscrisa in fiecare Raport de Arbitraj la rubrica corespunzatoare.
25.3. Jocurile la care exista litigii vor fi omologate odata cu solutionarea acestora, printr-o hotarare 
definitiva.
Art.26. SISTEME DE DESFASURARE
26.1. Jocurile se pot desfasura in urmatoarele sisteme:
a) sistem turneu, in care fiecare echipa joaca cu toti ceilalti adversari din grupa sa o singura data 
(tur), pe terenurile desemnate de forul Organizator;
b) sistem cu meciuri eliminatorii;
26.2. Pentru Cupa Albena din 31 mai-2 iunie 2013, sistemul competitional este urmatorul:
grupe formate prin tragere la sorti, numerotate incepand cu litera A, care vor fi alcatuite din cate 4 
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echipe si care vor disputa meciurile conform cu art. 26.1. lit. a). Echipele care dupa terminarea 
disputarii  tuturor  meciurilor  din  grupe  se  claseaza  pe  locurile  1  sau  2,  vor  participa  la  fazele 
eliminatorii pentru desemnarea campioanei, iar echipele care vor fi clasate pe locurile inferioare vor 
sustine meciuri cu echipele clasate pe aceleasi locuri pentru definitivarea clasamentului.
Daca numarul total de echipe inscrise nu este multiplu de 4, una dintre grupe va fi alcatuita din 3, 5 
sau 6 echipe, respectandu-se numarul minim de 5 meciuri/echipa/turneu.

CAPITOLUL VIII
CONTESTATII

Art.27. FORMULAREA CONTESTATIILOR
27.1.  Echipele  care  apreciaza  ca  echipa  adversa  a  incalcat  unele  prevederi  regulamentare, 
indiferent de natura lor, au dreptul sa-si sustina cauza numai in baza unei contestatii inscrisa in  
Raportul de Arbitraj.
27.2. Sesizarea se face din oficiu de Organizator, in cazul jucatorilor aflati in stare de suspendare 
sau ca urmare a deciziei Organizatorilor.
27.3. Echipele au dreptul de a introduce contestatii astfel:
a) inainte de inceperea jocului: daca se contesta dreptul de joc al unuia sau maxim 3 jucatori din  
echipa adversa, inscrisi in Raportul de Arbitraj, aratandu-se motivele in mod concret;
b) in pauza sau dupa terminarea jocului: daca se contesta identitatea unuia sau maxim 3 jucatori 
inscrisi in Raportul de Arbitraj.
27.4.  Contestatiile se fac inscris  in Raportul  de Arbitraj  si  se semneaza de catre delegatul  sau 
capitanul echipei in prezenta delegatului sau capitanului echipei adverse, care semneaza de luare 
la cunostinta si a arbitrului care este obligat sa specifice momentul formularii contestatiei (inainte, 
la pauza sau dupa terminarea jocului) si sa semneze.
27.5.  In  cazul  in  care  delegatii  sau  capitanul  echipei  adverse  refuza  sa  semneze  de  luare  la 
cunostinta arbitrul va consemna acest lucru in Raportul de Arbitraj.
27.6. Arbitrii sunt obligati sa puna Raportul de Arbitraj la dispozitia delegatilor sau capitanului de 
echipa pentru formularea unei contestatii, la solicitarea acestora, in orice moment (inainte, la pauza 
sau la terminarea jocului) si indiferent de motivul contestatiei.
27.7. Jucatorii contestati pot fi inlocuiti numai inainte de inceperea jocului. In acest caz contestatia 
ramane fara obiect. Arbitrul va consemna acest lucru in Raportul de Arbitraj. In asemenea situatii, 
numarul de jucatori inscrisi in Raportul de Arbitraj se reduce in mod corespunzator.
27.8. Contestatiile referitoare la identitatea jucatorilor si la dreptul de joc se fac nominal si pot viza 
un numar maxim de trei jucatori.  In ceea ce priveste contestatiile referitoare la dreptul de joc, 
delegatii echipelor au obligatia de a inscrie in Raportul de Arbitraj in mod precis motivul pentru care 
este  contestat  jucatorul  (lipsa  unui  contract  de  munca  cu  echipa  pentru  care  evolueaza  sau 
legitimarea la un club de fotbal afiliat la AJF/AMFB/FRF).
Art.28. PROCEDURA SOLUTIONARII
28.1. Contestatiile formulate pot fi dovedite cu urmatoarele mijloace de proba: inscrisuri, martori, 
interogatorii, confruntari, expertize, imagini televizate sau video, fotografii.
28.2. Contestatiile luate in discutie si nedovedite in fapt se resping ca nefondate, iar cele facute 
contrar  prevederilor  acestui  Regulament  (tardive,  nesustinute,  nesemnate  etc.),  se  resping 
deasemenea ca neintemeiate.
28.3.  Contestatia  trebuie  sa  contina  pe  scurt  motivele  si  cauzele  care  o  determina,  echipa 
contestatara  putand sa  le  prezinte  ulterior  pe  larg,  fie  in  scris  in  termen de  24  de ore  de la 
disputarea  jocului,  fie  oral,  in  fata  Organizatorilor.  Neconsemnarea  in  Raportul  de  Arbitraj  a 
motivului pentru care se presupune ca se face vinovata echipa adversa sau jucatorul acesteia, duce 
la respingerea contestatiei.



REGULAMENT Cupa Albena – Turneu de fotbal pentru companii
31 mai – 2 iunie 2013

28.4. In cazul in care se face contestatie pentru substituire de jucatori si daca jucatorul in cauza 
refuza sa se prezinte in fata arbitrului, sa se legitimeze cu buletinul de identitate sau alt document, 
sa semneze Raportul de Arbitraj sau daca nu se prezinta pentru confruntare la prima sedinta a 
comisiei  competente  de  la  disputarea  jocului,  jucatorul  respectiv  este  considerat  vinovat  de 
substituire. In aceasta situatie, ca si in cazul in care substituirea a fost dovedita cu prilejul judecarii  
de catre Organizatorul, echipa respectiva si jucatorul vinovat vor fi sanctionati coform prevederilor 
regulamentare.
28.5. Echipele care prin delegatii lor introduc contestatii nejustificate, cu rea credinta, lipsite de 
motivatie sau nefondate, sunt obligate sa suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor 
citate in fata comisiei Organizatoare (delegati, jucatori, arbitri etc.). In asemenea cazuri, echipa 
contestatara va fi sanctionata cu avertisment.
28.6. Fac exceptie de la sanctiunile aratate in aliniatul precedent echipele care, dupa terminarea 
jocului,  in  cel  mult  zece minute,  renunta  la  contestatie  specificand acest  lucru  in  Raportul  de 
Arbitraj.
28.7. In cazul contestatiilor care fac referire la faptul ca unui sau mai multi jucatori sunt legitimati la 
cluburi  de  fotbal,  solutionarea  intra  in  sarcina  persoanei  care  a  introdus  contestatia,  care  va 
prezenta acte doveditoare in termen de doua ore, ce vor fi analizate de catre Organizatori.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE

Art.29. INTRAREA IN VIGOARE
29.1.  Prezentul  Regulament  a  fost  emis  de  catre  Sports  Arena  Production  si  devine  aplicabil 
participantilor  incepand  cu  data  validarii  sale  de  catre  delegatii  echipelor  inscrise  in  cadrul 
competitiei prin semnarea si depunerea Acordului de Participare.
29.2. Odata cu intrarea in vigoare a prezentului Regulament orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL DISCIPLINAR

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Sectiunea I
Autoritatea disciplinara

Art. 1.
(1) Autoritatea disciplinara in cadrul competitiilor disputate sub egida Sports Arena Production, este 
Comisia  de Disciplina numita de catre Organizator,  care isi  exercita  deplin  si  legitim atributiile 
potrivit Regulamentelor emise de aceasta.
(2) Puterea disciplinara da Sports Arena Production, dreptul de a investiga, a judeca si dupa caz, a  
sanctiona persoanele sau echipele vinovate.
(3) Exercitarea autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
- stabilirea unui sistem coerent de sanctiuni, corespunzator activitatii fotbalistice, gradat, in functie 
de gravitatea faptelor;
- diferentierea abaterilor in raport de gravitatea lor si a urmarilor lor;
- excluderea dublei sanctiuni pentru aceeasi abatere;
- excluderea aplicarii retroactive a prevederilor regulamentare;
- interdictia sanctionarii abaterilor savarsite anterior aceleia supuse solutionarii;
c) considerarea cauzelor sau imprejurarilor care inlatura, atenueaza sau agraveaza raspunderea 
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faptuitorului si a cerintelor pentru stingerea sau suspendarea actiunii disciplinare;
d) stabilirea competentei privind cercetarea abaterii, determinarea si aplicarea sanctiunii;
e) garantarea dreptului la aparare si stabilirea cailor de atac impotriva sanctiunilor aplicate.
(4) Regulile de disciplina, abaterile si sanctiunile disciplinare, precum si procedura disciplinara sunt 
cuprinse in prezentul Regulament, elaborat in temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare a 
activitatii fotbalistice editat de Sports Arena Production
(5)  Dispozitiile  prezentului  Regulament se aplica echipelor,  oficialilor,  reprezentantilor  echipelor, 
jucatorilor precum si altor persoane implicate in activitatea fotbalistica ce apartin de competitiile 
organizate  de  catre  Sports  Arena  Production  in  cazul  in  care  savarsesc  abateri  disciplinare  pe 
terenul de joc, in incinta terenului de joc, sau in orice alta parte a bazei sportive, in cadrul careia au 
loc jocuri oficiale, inainte, in timpul si dupa terminarea jocurilor;
(6) Orice caz neprevazut in prezentul Regulament poate fi solutionat prin analogie. In cazul in care 
dispozitiile Regulamentului si a altor reglementari in materie sunt neindestulatoare, Organizatorii 
vor lua o decizie bazata pe propriile convingeri.
(7) Nimeni nu poate invoca necunoasterea, cunoasterea insuficienta sau interpretarea eronata a 
Regulamentelor emise de Sports Arena Production, a regulilor de disciplina, pentru a fi exonerat de 
raspundere disciplinara.
Art. 2.
Jucatorii si oficialii se supun autoritatii disciplinare a Sports Arena Production, recunosc si respecta 
Regulamentele, deciziile si alte norme ale acesteia, precum si Legile jocului pentru fotbal in sala si 
se  obliga  sa  se  comporte  in  conformitate  cu  principiile  de  loialitate,  integritate  si  sportivitate 
cuprinse in prezentul Regulament.
Art. 3.
In cazul producerii de pagube, la sfarsitul jocului se face constatarea lor de catre reprezentantii 
ambelor echipe si observatorul oficial si se incheie un procesverbal, in care se inscriu prejudiciul 
cauzat si valoarea estimata a acestuia.
Art. 4.
Jucatorul care indeplineste functia de capitan de echipa, trebuie sa fie identificat printr-un semn 
distinctiv (brasarda, banderola care va fi  procurata de catre echipa) si  are obligatia de a ajuta 
arbitrii, la cerere, la stabilirea ordinii si disciplinei in cadrul echipei sale.

Sectiunea a II-a
Abaterea disciplinara

Art. 5. (1) Abaterea disciplinara este fapta savarsita cu vinovatie – cu intentie sau din culpa – prin  
care se incalca normele de disciplina si de comportament.
(2) Fapta este savarsita cu intentie cand persoana in cauza:
a) prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei fapte;
b) prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui;
(3) Fapta este savarsita din culpa cand persoana in cauza:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada.
(4) Abaterea disciplinara este singurul temei regulamentar al raspunderii disciplinare.
Art. 6.
(1)  Tentativa  consta  in  punerea  in  executare  a  hotararii  de  a  savarsi  abaterea  disciplinara, 
executare care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
(2) Tentativa se sanctioneaza numai in cazul in care se prevede in mod expres acest lucru, cu o 
sanctiune incepand de la jumatatea minimului regulamentar.
Art. 7.
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(1) Participantii la savarsirea unei abateri sunt persoanele care contribuie la aceasta in calitate de 
autori, instigatori sau complici.
(2) Autor este persoana care savarseste in mod nemijlocit abaterea.
(3) Instigator este persoana care, cu intentie, determina o alta persoana sa savarseasca o abatere 
prevazuta de Regulamentul Disciplinar.
(4) Complice este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei  
abateri disciplinare.
Art. 8.
(1)  Pentru o abatere se aplica o singura sanctiune.  La sanctiunea aplicata se adauga, in  toate 
cazurile.
(2) Daca se savarsesc mai multe abateri disciplinare, se executa sanctiunea prevazuta pentru fapta 
cea mai grava.
Art. 9.
Gravitatea abaterii se stabileste in functie de:
- modul de savarsire a abaterii;
- mijloacele folosite pentru comiterea ei;
- scopul urmarit;
- imprejurarile in care s-a comis;
- urmarile care s-au produs ori s-ar fi putut produce;
- conduita anterioara si ulterioara a faptuitorului;
- starea de recidiva.
Art. 10.
Nu constituie abatere disciplinara fapta prevazuta de Regulamentul Disciplinar:
- savarsita in stare de legitima aparare;
- savarsita in stare de necesitate;
- savarsita din cauza unei constrangeri fizice sau morale;
- savarsita in situatia de forta majora.

Sectiunea a III-a
Sanctiunile disciplinare

Art. 11.
Sanctiunea disciplinara este un mijloc preventiv-educativ si o masura de constrangere care are ca 
scop restabilirea disciplinei si prevenirea savarsirii de noi abateri.
Art. 12.
Instantele  disciplinare  (Comisia  de  disciplina  si  Comisia  de  recurs)  au  competenta  sa  aplice 
sanctiuni pentru abaterile savarsite si sa dispuna masuri care sa garanteze executarea lor precum 
si prevenirea savarsirii de noi asemenea abateri.
Art. 13.
Sanctiunile disciplinare sunt urmatoarele:
(1) Sanctiuni aplicabile echipelor:
a) avertismentul – este notificarea orala sau scrisa prin care se atrage atentia celui in cauza de a 
lua masuri sa nu mai comita incalcari ale normelor ce reglementeaza activitatea fotbalistica;
b) blamul – consta in dezaprobarea publica a celui in cauza pentru abaterile savarsite;
c) pierderea jocului cu 3-0 – consta in omologarea rezultatului cu acest scor, sanctiune care se 
aplica  echipei  vinovate,  daca  rezultatul  de  pe  teren  era  inferior.  Daca  rezultatul  inregistrat  la 
terminarea jocului este mai mare, ramane valabil rezultatul de pe teren;
d) anularea rezultatelor meciurilor si rejucarea acestora – consta in desfiintarea rezultatelor unor 
jocuri si reprogramarea disputarii lor, conform dispozitiilor regulamentare;
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e) penalizarea cu puncte – consta in scaderea unui numar de puncte din totalul celor realizate de 
echipa  sanctionata.  In  cazul  penalizarii  cu  puncte  in  competitia  respectiva,  jocurile  se  disputa 
conform programarii initiale si vor fi omologate cu rezultatul de pe teren;
f)  neprogramarea  pentru  jocurile  urmatoare  –  consta  in  anularea  programarii  unor  echipe  la 
urmatoarele  jocuri  pana  la  momentul  executarii  obligatiilor  stabilite  prin  hotararile  instantei 
competente, echipa in cauza fiind asimilata ca neprezentata. Daca, urmare a executarii  acestei 
sanctiuni, o echipa nu este programata la doua jocuri din cadrul aceleiasi editii a unei competitii,  
echipa este exclusa din competitie;
g)  excluderea din  competitie  –  este  eliminarea unei  echipe din  competitia  organizata  de catre 
Sports Arena Production
(2) Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice:
a) avertisment;
b) blam;
c) suspendarea pentru un numar de meciuri.
Art. 14.
(1) Toate sanctiunile disciplinare din prezentul Regulament sunt minime.
(2)  La  individualizarea  sanctiunilor  se  tine  seama  de  circumstantele  in  care  a  fost  savarsita 
abaterea si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza respunderea disciplinara.
(3) Daca abaterile sunt comise inainte de lovitura de incepere a jocului sau dupa finalul jocului, 
persoanele vinovate vor fi sanctionate dupa aceleasi reguli ca pentru abaterile savarsite in timpul 
jocului.
(4) Hotararile pronuntate sunt executorii, cu drept de recurs, in conditiile prevazute de prezentul 
Regulament.
Art. 15.
(1) Urmatoarele imprejurari constituie circumstante atenuante:
- conduita buna a persoanei in cauza inainte de savarsire a abaterii;
- staruinta depusa de persoana in cauza pentru a inlatura rezultatul abaterii sau a repara paguba 
pricinuita;
- savarsirea abaterii sub influenta unei amenintari grave a integritatii corporale sau a demnitatii;
- comportarea sincera in fata instantei disciplinare si inlesnirea aflarii adevarului;
- alte imprejurari.
Art. 16.
Urmatoarele imprejurari constituie circumstante agravante:
- premeditarea;
- savarsirea abaterii de trei sau mai multe persoane impreuna;
- savarsirea abaterii prin acte de violenta;
- savarsirea abaterii, in stare de ebrietate, sub influenta alcoolului;
- savarsirea abaterii generata de interese materiale;
- starea de recidiva;
- alte imprejurari care imprima abaterii un caracter grav.
Art. 17.
(1) Consecintele circumstantelor care atenueaza sau care agraveaza raspunderea disciplinara sunt 
urmatoarele:
- in cazul cand exista circumstante atenuante in savarsirea abaterii, sanctiunea se poate reduce, 
dar nu mai mult de jumatate din minimul ei;
-  in  situatia  in  care  exista  circumstante  agravante,  la  sanctiunea  aplicata  se  poate  adauga  o 
majorare a sanctiunii;
(2) In caz de concurs intre cauzele de agravare si cauzele de atenuare, sanctiunea se stabileste 
tinandu-se  seama  de  circumstantele  agravante,  de  circumstantele  atenuante  si  de  starea  de 
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recidiva.
(3) Orice imprejurare retinuta ca circumstanta atenuanta sau agravanta trebuie aratata in hotarare.
Art. 18.
Executarea sanctiunilor se face dupa cum urmeaza:
(1) Suspendarea se executa incepand cu primul joc oficial, dupa luarea hotararii, cu urmatoarele 
precizari:
a) jucatorii  eliminati cu ocazia unui joc oficial nu au drept de joc pana la pronuntarea hotararii 
instantei  disciplinare,  care se face in cel  mult  trei  zile de la data la care s-a savarsit  abaterea 
disciplinara;
b) in caz de neprezentare a adversarului, suspendarea se considera executata la acel joc;
c) in cazul jocurilor care nu mai sunt programate datorita retragerii sau excluderii unor echipe din 
competitie, dar care se omologheaza cu rezultatul de 3-0 in favoarea echipei adverse, suspendarea 
se considera efectuata.
(2) Sanctiunea de suspendare aplicata oficialilor are ca efect urmatoarele interdictii:
a) de a avea acces in incinta terenului de joc;
b) de a conduce echipa in incinta terenului de joc;
c) de a reprezenta echipa in relatiile cu Sports Arena Production.
Art. 19.
Echipele raspund in mod solidar de sanctiunile aplicate jucatorilor, oficialilor sau altor persoane 
care le reprezinta (finantatori, suporteri, sponsori).

CAPITOLUL II
ABATERILE SI SANCTIUNILE DISCIPLINARE

Abateri si sanctiuni aplicabile echipelor
Abateri de la etica sportiva

Art. 20.
(1) Echipele vinovate de trucarea jocurilor oficiale, acordand in acest scop avantaje materiale sau 
financiare persoanelor care prin calitatea pe care o au la aceste jocuri pot facilita acest lucru, vor fi 
excluse din competitie.
(2) Persoanele implicate in savarsirea acestor abateri, respectiv instigatorii, autorii si complicii nu 
vor fi sanctionate daca denunta fapta pana la inceperea jocului, la Organizatori.
(3) Tentativa abaterii prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu penalizare de minimum 3 puncte.
Art. 21.
(1)  Desconsiderarea  competitiei  sau  adversarului  prin  prezentarea  la  joc  a  unei  formatii  vadit 
inferioare  valorii  reale,  descompletarea  intentionata  a  echipei  ori  determinarea  unuia  sau  mai 
multor jucatori  sa nu joace la adevarata lor  valoare,  precum si  folosirea oricaror  altor mijloace 
neloiale in scopul obtinerii de catre echipa adversa a unui rezultat favorabil, se sanctioneaza cu:
- penalizarea cu maximum 6 puncte;
- pierderea jocului cu 3-0.
(2) Sunt exceptate cazurile pentru care Organizatorii constata ca au existat cauze obiective privind 
prezentarea echipelor la joc cu formatii inferioare valoric. In acest caz echipele au obligatia de a 
informa Organizatorii cu privire la situatia respectiva, cu minimum 48 de ore inainte de ora oficiala 
a jocului.
(3) Tentativa se sanctioneaza cu penalizare de minimum 3 puncte.
Art.  22.  Determinarea  sau  constrangerea  arbitrului  de  a  inscrie  in  Raportul  de  Arbitraj  date 
neconforme cu realitatea, se sanctioneaza cu penalizarea echipei in culpa cu minimum 2 puncte.
Art. 23.
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(1)  Retragerea  sau  parasirea  terenului  de  joc  de  catre  o  echipa  inainte  de  incheierea  duratei 
regulamentare  sau  refuzul  de  a  relua  jocul,  in  cazul  in  care  a  fost  intrerupt,  dupa  acordarea 
termenului de 3 minute de catre arbitru, se sanctioneaza cu penalizare de minimum 2 puncte.
(2) In cazul in care fapta prevazuta la aliniatul precedent se comite pentru a influenta clasificarea 
sau calificarea echipei adverse sau a altor echipe, echipa vinovata se sanctioneaza cu excluderea 
din competitie.
In cazurile prevazute de alin. (1) si (2) jocurile de omologheaza cu rezultarul de 3-0 in favoarea 
adversarului.

Abateri in legatura cu masurile de ordine

Art. 24.
(1) Provocarea de scandaluri, acte de dezordine sau incidente de catre suporteri sau organizate de 
suporteri,  in  sala  sau  la  terenul  de  joc,  se  sanctioneaza  cu  obligativitatea  platii  pagubelor 
constatate, pe baza de documente justificative.
(2)  Organizatorii  au dreptul  sa refuze accesul  la terenul  de joc a suporterilor  care au provocat 
distrugeri, incidente sau acte de dezordine.
Art. 25.
Amenintarea, bruscarea sau lovirea arbitrilor ori a oficialilor, inainte de inceperea jocului, la pauza,  
in  timpul  sau  dupa  terminarea  jocului,  avand  consecinta  intreruperea  si  nereluarea  jocului  in 
termenul regulamnetar duce la sanctionarea echipei vinovate cu penalizare de minimum 6 puncte.
Abateri in legatura cu desfasurarea jocului
Art. 26.
Refuzul uneia sau a ambelor echipe de a disputa jocul prevalandu-se de neprezentarea arbitrului 
delegat  sau refuzul  de inlocuire a acestuia potrivit  procedurii  prevazute de Regulament pentru 
inlocuirea lui, se sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3-0, dupa caz, pentru una sau ambele echipe.
Art. 27.
(1)  Neprezentarea  la  jocurile  oficiale  sau  prezentarea  altfel  decat  in  conditiile  prevazute  de 
Regulament se sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3-0 pentru una sau ambele echipe.
(2)  Neprezentarea  la  doua  jocuri  din  cadrul  aceleiasi  editii  a  competitiei  se  sanctioneaza  cu 
excluderea din competitie.
Art.  28.  Neexecutarea dispozitiilor  date de arbitru in legatura cu desfasurarea regulamentara a 
jocului,  inainte  sau  in  timpul  jocului,  care  are  ca  efect  neinceperea  sau  nereluarea  jocului  in 
termenul regulamentar se sanctioneaza cu penalizare de minimum 6 puncte.

Abateri in legatura cu jucatorii 

Art. 29. Folosirea in jocuri oficiale a unui jucator fara drept de joc, participarea la joc a unor jucatori  
neinscrisi  in  Raportul  de Arbitraj  sau care continua jocul  desi  au fost  sanctionati  de arbitru cu 
eliminare, precum si participarea la joc a unor jucatori aflati in stare de suspendare se sanctioneaza 
cu pierderea jocului cu 3-0 daca s-a introdus o contestatie regulamentara sau din oficiu, la sesizarea 
forului competent din cadrul Sports Arena Production
Art. 30. Folosirea in jocurile oficiale a unui jucator aflat in stare de ebrietate se sanctioneaza cu:
- avertisment, daca a fost descoperit inainte de inceperea partidei si jucatorul respectiv nu mai ia 
parte la joc;
- cu pierderea jocului cu 3-0, in cazul cand a fost descoperit in cursul sau dupa incheierea partidei.

Abateri si sanctiuni aplicabile jucatorilor
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Art. 31.
(1) Echipele sunt direct raspunzatoare pentru evidenta cartonaselor.
(2) Echipele raspund direct de modul in care sunt efectuate meciurile de suspendare ale propriilor 
jucatori, indiferent de cauza pentru care au fost sanctionati (cartonase rosii sau alte abateri).
Art. 32.
(1) Jucatorii eliminati de catre arbitru pentru: joc dur intentionat, joc periculos intentionat, conduita 
violenta, parasirea terenului de joc in semn de protest, scuiparea adversarului sau a coechipierului  
si altele asemenea, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum un meci.
(2) Jucatorii eliminati de catre arbitru pentru: lovirea intentionata a unui adversar, indiferent de 
procedeu,  incitarea  coechipierilor  sau  a  publicului  la  acte  de  indisciplina,  se  sanctioneaza  cu 
suspendare pentru minimum trei meciuri.
(3) Jucatorii eliminati de catre arbitru pentru bruscarea (tragerea/impingerea) sau lovirea arbitrului, 
jucatorilor,  oficialilor,  a  oricaror  altor  persoane prezente  la  joc,  scuiparea  arbitrilor  sau a  altor 
persoane  oficiale,  amenintari  la  adresa  arbitrilor,  jucatorilor,  oficialilor  sau  a  oricarei  persoane 
prezente la joc sau adresarea de insulte, injurii sau cuvinte grosolane acestora se sanctioneaza cu 
suspendarea pentru minimum patru meciuri.

Abateri de la etica sportiva

Art. 33.
(1) Promiterea sau oferirea de bani sau alte foloase necuvenite, persoanelor oficiale sau jucatorilor 
echipei proprii sau echipei adverse, dar neacceptate, in scopul influentarii sau falsificarii rezultatului 
partidei, se sanctioneaza cu suspendare minimum trei meciuri.
(2) In cazul in care promisiunea sau oferirea de bani sau alte foloase necuvenite este urmata de 
darea efectiva a acestora, precum si de primirea si acceptarea lor, in mod direct sau indirect, in 
scopurile prevazute in aliniatul precedent, persoanele vinovate se sanctioneaza cu excluderea din 
activitatea competitionala.
Art. 34. Fapta savarsita cu intentie in timpul jocului, in mod repetat prin actiune ori inactiune, care e 
de natura sa procure un avantaj nemeritat echipei adverse, se sanctioneaza cu suspendare pentru 
minimum 4 meciuri.
Art. 35.
Provocarea de tulburari,  dezordini  ori  incidente,  inainte,  in timpul sau dupa incheierea partidei, 
instigarea ori participarea la asemenea actiuni, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 3 
meciuri.
Art. 36.
Instigarea coechipierilor prin cuvinte, gesturi sau prin orice alte mijloace, de a nu executa o decizie 
a arbitrului sau de a nu mai relua jocul in cadrul termenului de 3 minute acordat de arbitru, se  
sanctioneaza cu suspendare de minimum 3 meciuri.
Art. 37.
Atingerea adusa onoarei sau amenintarea savarsita in public, in incinta salii, a terenului de joc sau 
in sediile oficiale impotriva arbitrilor, a observatorului jocului si oficialilor Sports Arena Production in 
legatura cu activitatea acestora, de natura sa aduca prejudicii autoritatii si onoarei acestora, se 
sanctioneaza cu suspendare minimum 3 meciuri.
Art. 38.
Declaratiile sau afirmatiile aparute in mijloacele de informare mass-media ( presa scrisa, posturi de 
radio, televiziune, etc.), dovedite neadevarate sau avand caracter jignitor sau calomnios la adresa 
Organizatorilor sau persoanelor oficiale, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 1 meci.
Art. 39.
Afirmatiile sau declaratiile neadevarate, ori fapta jucatorilor de a nu supune tot ceea ce stiu cu  
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privire la imprejurarile esentiale asupra carora au fost intrebati in cadrul actiunii disciplinare, se 
sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 3 meciuri.
Abateri in legatura cu jocul

Art. 40. 
Participarea la  jocurile  oficiale,  la  alta  echipa  decat  cea  la  care  au fost  declarati  la  inceperea 
competitiei sau acceptarea efectuarii unei substituiri de jucator, indiferent de mijloacele folosite de 
acesta  (fals,  uz  de  fals  sau  alte  mijloace),  se  sanctioneaza  cu  suspendare  pentru  minimum 4 
meciuri.
Art. 41.
Refuzul  de a  se prezenta,  ca  urmare a cererii  arbitrului,  la  efectuarea procedurii  prevazute  de 
Regulament,  in  cazul  in  care se cere verificarea identitatii  sau cand s-a introdus o contestatie 
pentru substituire de jucator, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 4 meciuri.
Art. 42.
(1) Fapta jucatorului de rezerva de a intra in terenul de joc, fara incuviintarea arbitrului, in timp ce 
mingea era in joc, in scopul de a intrerupe sau perturba cursul desfasurarii ei si a obtine un avantaj  
pentru echipa proprie, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum doua meciuri.
(2) In cazul in care intrarea in terenul de joc, in conditiile prevazute de alineatul precedent, a avut 
drept consecinta impiedicarea inscrierii unui gol in poarta echipei proprii, jucatorul vinovat va fi  
sanctionat cu suspendare pentru minimum 4 meciuri.
(3)  Daca  actiunea  jucatorului  respectiv  nu  reuseste,  sanctiunea  este  de  suspendare  pentru 
minimum 3 meciuri.
Art. 43.
Refuzul unui jucator sanctionat de arbitru cu eliminare de a parasi terenul de joc si a se deplasa in 
afara spatiului tehnic sau fapta unui jucator eliminat de a reveni in incinta terenului sau pe spatiul  
de rezerva, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum un meci.
Art. 44.
Neprezentarea in fata instantei disciplinare, la citarea de catre aceasta, in cazul in care audierea 
jucatorului  respectiv  este  necesara  pentru  solutionarea  cauzei,  se  sanctioneaza  cu  suspendare 
pentru minimum un meci.

Abateri si sanctiuni aplicabile reprezentantilor echipelor

Art. 45.
Promiterea,  oferirea sau darea de bani  ori  alte foloase care nu li  se cuvin persoanelor oficiale, 
pentru ca acestea sa indeplineasca un act contrar indatoririlor  lor si  a procura prin aceasta un 
avantaj  necuvenit  uneia dintre  echipe,  fapta  care  nu a  avut  consecinte  in  derularea  corecta a 
jocului, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum un meci.
Art.  46.  Influentarea,  determinarea  sau  constrangerea  jucatorilor  echipei  proprii  sau  a  echipei 
adverse  de a nu evolua la  valoarea reala sau de a facilita  uneia  dintre echipe obtinerea unui 
rezultat nemeritat, se sanctioneaza cu excluderea din activitatea competitionala.
Art. 47.
(1) Lovirea sau alte acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice savarsita asupra jucatorilor, 
antrenorilor, cadrelor medicale sau a reprezentantilor echipei adverse, a arbitrilor, observatorilor 
sau oficialilor Sports Arena Production, in incinta terenului de joc, pe drumul spre spatiul de rezerva 
sau in spatiul de rezerva, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum un meci.
(2) In cazul in care faptele prevazute la alineatul precedent au avut drept consecinta vatamarea 
integritatii corporale sau a sanatatii celor agresati, care a necesitat ingrijiri medicale, tratamente 
ambulatorii sau dupa caz, spitalizare, sanctiunea este suspendare pentru minimum doua meciuri,  
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vinovatii fiind obligati sa achite despagubirile cuvenite potrivit legii.

Art. 48.
Echipa de care apartin persoanele vinovate raspunde solidar de plata penalitatilor si despagubirilor.
Art. 49.
(1) Promovarea de acte de dezordine sau incidente, instigarea ori participarea la comiterea unor 
asemenea fapte, inainte, in timpul sau dupa incheierea partidei se sanctioneaza cu suspendare 
pentru minimum 1 meci.
(2) Daca in cursul evenimentelor mentionate la alineatul precedent s-a cauzat vreo vatamare a 
integritatii  corporale  sau  a  sanatatii  celor  agresati,  reprezentantii  echipelor  in  cauza  vor  fi 
sanctionati cu suspendare pentru minimum un meci.
(3)  Persoanele vinovate de abaterile prevazute la alin.  (1) sunt  obligate la plata despagubirilor 
cuvenite potrivit legii, fiecare in masura in care a contribuit la acestea. In cazul in care gradul de 
participare nu poate fi stabilit, raspunderea este solidara si egala pentru toti.
Art. 50.
Instigarea sau incurajarea jucatorilor echipei pe care o reprezinta, prin cuvinte sau gesturi de a nu 
executa deciziile arbitrului ori de a nu mai relua jocul, daca acesta a fost intrerupt si arbitrul a 
acordat termenul de 3 minute pentru reluarea lui, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 
1 meci.
Art. 51.
Afirmatiile  ori  declaratiile  neadevarate  sau  fapta  de  a  nu  spune  tot  ceea  ce  stiu  privitor  la 
imprejurarile esentiale asupra carora au fost intrebati in cadrul actiunii disciplinare, se sanctioneaza 
cu suspendarea pentru minimum 1 meci.
Art. 52.
Inducerea in eroare a arbitrului, observatorului sau instantei disciplinare, precum si orice alta fapta 
pentru acoperirea unei substituiri de jucatori se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 1 
meci.
Art. 53.
Determinarea sau constrangerea, prin orice mijloace a arbitrului de a inscrie in Raportul de Arbitraj 
date neconforme cu realitatea, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum un meci.
Art. 54.
(1) Atingerea adusa onoarei sau amenintarea savarsita in public, in incinta terenului sau in sediile  
oficiale,  impotriva  arbitrilor,  observatorului  jocului  si  oficialilor,  se  sanctioneaza  cu  suspendare 
pentru minimum 1 meci.
(2) Declaratiile sau afirmatiile aparute in mijloacele de informare mass-media (presa scrisa, posturi 
de  radio,  televiziune,  etc.),  dovedite  neadevarate  sau avand caracter  jignitor  sau calomnios  la 
adresa Organizatorilor sau persoanelor oficiale, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 1 
meci.
(3) Antrenorii si oficialii care se fac vinovati de proteste repetate la deciziile arbitrilor prin cuvinte si  
gesturi, iesirea repetata din spatiul de rezerva, depasirea suprafetei tehnice, patrunderea in terenul 
de joc fara aprobarea arbitrului, gesturi nesportive sau obscene se sanctioneaza cu suspendarea 
pentru minimum 3 meciuri.
(4) Orice oficial al unei echipe (inclusiv sponsor sau finantator) care face declaratii in legatura cu 
incercarea de trucare a unui joc sau de corupere (prin dare si luare de mita, oferirea de avantaje  
materiale, trafic de influenta s.a.) a arbitrilor sau observatorilor si care nu face dovada afirmatiilor 
sale, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 1 meci.
Art. 55.
(1)  Nerespectarea  dispozitiilor  date  de  Sports  Arena  Production  in  conformitate  cu  prezentul 
Regulament, se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 1 meci.
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(2) Refuzul de a pune la dispozitia oficialilor jocului date despre jucatori (in cazul contestatiilor) sau 
refuzul de a lua la cunostinta sub semnatura de cele consemnate de arbitru in Raportul de Arbitraj  
se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 1 meci.
(3) Modificarea unor date in actele de identitate ale jucatorilor, folosirea unui jucator fara drept de 
joc  sau  suspendat,  pe  baza  unor  documente  care  nu corespund realitatii,  ca  si  neprezentarea 
jucatorilor  contestati  pentru  substituire  in  vederea  indeplinirii  procedurii  regulamentare,  se 
sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 1 meci a persoanelor vinovate.
(4) Echipele sunt obligate ca in corespondenta lor cu Sports Arena Production sa prezinte numai 
documente inscrise intr-un registru de corespondenta  cu numar  de ordine,  data si  semnaturile 
persoanelor  care  reprezinta  legal  echipa  sau  care  au  fost  special  imputernicite  in  acest  sens. 
Nerespectarea acestor dispozitii se sanctioneaza cu suspendare pentru minimum 1 meci.

CAPITOLUL III
ACTIUNEA DISCIPLINARA

Sectiunea I
Dispozitii generale

Art. 56.
(1) Actiunea disciplinara are ca obiect constatarea la timp si in mod complet a abaterilor de la  
disciplina si  etica sportiva, astfel incat orice echipa, jucator sau oficial sa fie sanctionat potrivit 
gravitatii faptei si vinovatiei sale si nici o sanctiune sa nu fie aplicata unei persoane nevinovate.
(2) Actiunea disciplinara nu inlatura dreptul victimei de a se adresa pe cale separata justitiei in 
vederea apararii drepturilor sale.
(3)  Actiunea disciplinara  nu este obligatorie  in  cazul  abaterilor  in  care nu s-au produs pagube 
materiale sau vatamari corporale. In astfel de cazuri, Comisia de Disciplina se sesizeaza din oficiu, 
judeca si se pronunta asupra abaterii fara citarea partilor pe baza Raportului de Arbitraj intocmit.
Art. 57.
Actiunea disciplinara are ca scop:
-  apararea Legilor  jocului  de  fotbal  in  sala  instituite  de F.I.F.A.,  a  Regulamentelor  Sports  Arena 
Production, a regulilor de conduita si de etica a fotbalului;
- protejarea drepturilor echipelor, reprezentantilor acestora, ale oficialilor, jucatorilor, antrenorilor si  
arbitrilor;
- prevenirea comiterii de abateri de la disciplina, comportarea si etica sportiva;
- educarea tuturor participantilor pentru desfasurarea activitatii fotbalistice conform principiilor de 
sportivitate, corectitudine si fair-play.
Art. 58.
In desfasurarea actiunii disciplinare trebuie sa se asigure aflarea adevarului referitor la faptele si la 
imprejurarile cauzei, precum si la cei vinovati de savarsirea lor.
In acest scop, instanta disciplinara are obligatia de a avea un rol activ in desfasurarea actiunii 
disciplinare si in realizarea rolului ei educativ.
Ea isi formeaza convingerea pe baza probelor administrate in cauza si a propriilor convingeri.
Art. 59.
(1)  Reprezentantii  echipelor  si  jucatorii  pot  fi  asistati  de  consilieri  juridici  sau  avocati  in  fata 
instantei disciplinare.
(2) Neprezentarea celui citat sau a oficialului nu constituie motiv de amanare a solutionarii cauzei,  
aceasta putandu-se efectua pe baza probelor existente la dosar, daca sunt concludente.
Art. 60.
(1) In desfasurarea actiunii disciplinare se foloseste limba romana, cu exceptia situatiilor in care cei  
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in cauza au nevoie de traducator.
(2)  In  cazul  prevazut  la  alin.(1)  cel  in  cauza are obligatia  sa asigure,  prin  echipa sa,  prezenta 
traducatorului care sa il asiste la solutionarea cauzei.
(3) Neasigurarea traducatorului nu este de natura sa intarzie sau sa amane solutionarea cauzei,  
aceasta putandu-se desfasura pe baza probelor existente la dosar, daca sunt concludente.

Sectiunea a II-a
Instantele disciplinare, competenta si compunerea lor

Art. 61.
(1) Instanta sportiva disciplinara competenta sa solutioneze litigiile aparute in legatura cu turneul  
de fotbal pe teren redus organizat de catre Sports Arena Production este Comisia de Disciplina.
(2) Componenta Comisiei de disciplina a competitiei organizate de Sports Arena Production este:
- Un Presedinte, cu drept de vot;
- 2 Membri, cu drept de vot;
- 1 Secretar, fara drept de vot;
Aceasta structura se va ocupa de supravegherea, urmarirea si punerea in practica regulamentara a 
competitiei pentru editia 2009-2010 si urmatoarele, orice modificare a sa putandu-se efectua doar 
cu acordul administratorului Sports Arena Production
Art. 62.
(1) Instanta de recurs a hotararilor pronuntate de Comisia de disciplina este Comisia de recurs.
(2) Componenta Comisiei de recurs este urmatoarea:
- Un Presedinte;
- Un Secretar, fara drept de vot;
Art. 63.
Deciziile asupra abaterilor disciplinare savarsite se vor lua numai prin majoritate de voturi.

Sectiunea a III-a
Probele si mijloacele de proba

Art. 64.
(1)  In  vederea aflarii  adevarului,  instanta  disciplinara  isi  formeaza convingerea numai  pe baza 
probelor administrate in cauza.
(2)  Instanta  disciplinara  incuviinteaza  probele  daca  apreciaza  ca  pot  contribui  la  solutionarea 
cauzei.
Art. 65.
(1) Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea existentei sau inexistentei 
unei  abateri  disciplinare,  la  identificarea  celui  vinovat  de  comiterea  ei  si  la  cunoasterea 
imprejurarilor necesare solutionarii regulamentare a cauzei.
(2)  Probele nu au valoare dinainte stabilita,  aprecierea fiecareia revenind instantei  disciplinare, 
potrivit convingerii intime a membrilor lor, in urma examinarii tuturor probelor administrate.
Art. 66.
Mijloacele de proba prin care se constata elementele de fapt care pot servi la solutionarea cauzei 
sunt urmatoarele:
- raportul arbitrului;
- raportul observatorului oficial;
- declaratiile verbale sau scrise ale celor in cauza sau ale martorilor;
- inscrisurile;
- inregistrarile audio si video (numai pentru rezolvarea problemelor disciplinare);
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- fotografiile;
- mijloacele materiale de proba;
- constatarile specialistilor (tehnice, medicale etc.);
- recunoasterea faptei;
- expertizele;
- orice alte mijloace de proba care servesc la aflarea adevarului.
Art. 67.
(1) Sarcina administrarii probelor revine Organizatorului.
(2) Administrarea probelor se face inaintea instantei  disciplinare in ordinea stabilita de aceasta 
pana la judecarea in fond.
Art. 68.
(1) Cel care a comis abaterea disciplinara nu are obligatia sa-si recunoasca vinovatia.
(2)  In  cazul  in  care  exista  probe  de  vinovatie  cel  in  cauza  are  dreptul  sa  dovedeasca 
netemeinicitatea lor.
(3)  Totodata  cel  in  cauza  poate  propune  probe  noi  si  poate  solicita  instantei  disciplinare 
administrarea lor.
(4) Instanta disciplinara poate admite proba, daca este utila, pertinenta si concludenta sau poate 
respinge, cu obligatia de a-si motiva hotararea.

Sectiunea a IV-a
Recursul

Art. 69.
(1) Deciziile si  hotararile Comisiei de disciplina pot fi  atacate cu recurs la Comisia de recurs in 
termen de maxim cinci zile de la pronuntarea acestora – pentru cei care au fost prezenti in sedinta 
sau de la comunicarea in scris a ei, pentru cei care nu au fost prezenti in sedinta.
(2) Recursul se poate face pentru urmatoarele motive:
a) instanta nu a fost compusa potrivit Regulamentului;
b)  decizia  nu  cuprinde  motivele  pe  care  se  intemeiaza  solutia  data  ori  motivarea  acesteia 
contrazice hotararea pronuntata sau hotararea pronuntata nu se intelege;
c) instanta nu s-a pronuntat asupra unor fapte cuprinse in actul de sesizare sau cu privire la unele 
probe administrate ori asupra unor cereri esentiale pentru parti de natura sa garanteze drepturile 
lor si sa influenteze solutia data in cauza;
d) daca sanctiunile care s-au aplicat sunt in alte limite decat cele din Regulament;
e) atunci cand faptei savarsite i s-a dat o gresita incadrare;
f) in cazul in care s-a comis o grava eroare de fapt;
g) s-au descoperit fapte sau imprejurari noi, ce nu au fost cunoscute la solutionarea cauzei.
1. Norme financiare
Art.  70.  Cheltuielile  efectuate  de persoanele  care  participa  la  solutionarea cauzelor  se  suporta 
astfel:
- de catre cei in cauza – cheltuieli de deplasare ale martorilor sau ale expertilor propusi de ei;
-  Sports  Arena  Production  –  cheltuieli  pentru  expertize  sau  consultarea  unor  persoane  de 
specialitate strict necesare pentru consilierea instantei disciplinare.
Art. 71.
(1) Instanta disciplinara obliga pe cei in cauza sa suporte cheltuielile de judecata in cazurile in care 
solutionarea cauzelor justifica obligarea la plata unor asemenea cheltuieli.
(2) De asemenea, instanta disciplinara poate obliga pe cei in cauza la plata despagubirilor pentru 
pagubele care s-au podus ca urmare a abaterilor disciplinare comise.
2. Dipozitii finale
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Art. 72.
La inceputul desfasurarii  competitiei, Sports Arena Production propune spre aprobare delegatilor 
echipelor  inscrise,  sanctiunile  corespunzatoare  abaterilor  prevazute  de  prezentul  Regulament, 
precum si limitele lor minime si maxime care fac parte integranta din prezentul Regulament.
Art. 73.
(1) Prezentul Regulament Disciplinar a fost emis de Sports Arena Production si acceptat de delegatii 
echipelor  inscrise  in  competitie,  care  il  recunosc  si  se  obliga  sa  il  respecte  neconditionat  prin 
semnatura expresa aplicata pe Acordul de Participare in competitie sau prin simpla participare la 
competitie chiar in lipsa semnarii Acordului.
(2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentului Regulament orice alte prevederi anterioare se abroga.


