
 
CUPA VOYAGE, EDITIA A III-A 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE, DE JOC AL CAMPIONATULUIDE MINIFOTBAL 
INTERNATIONALAMATOR 

2012 decembrie – 2013 februarie 
 

Date Generale 

1.Aceasta competitive este organizata cu scopul de a distra competitorii side asemenea cu 

dorinta ca pe intreagacompetitiefair-playul sa predomine. 
2.Cupa este organizata deVoyage Group. 

3. Prin semnarea contractului de participare, echipele inscrise se obliga sa respecte clauzele 
contractuale precum si prezentul regulament. 

4. Regulamentul afisat pe site(www.voyage-sport.com) are caracter oficial si poate fi 
modificat de catre organizatori doar cu anuntarea in prealabil a echipelor participante. 

Legea 1 - Terenul de Joc 

1. Dimensiuni: 

Terenul de joc este un dreptunghi a carui lungime trebuie sa depaseascalatimea lui. 

Lungime: min. 39 m, max. 42 m. 

Latime: min. 19 m, max. 25 m. 

2) Linii de marcare a terenului de joc: 

Terenul de joc trebuie marcat cu linii vizibile. Liniile apartin acelui spatiu pe care-l 
delimiteaza. Liniile mai lungi sunt linii de margine, cele mai scurte sunt linii de poarta. 

Linia de la jumatateimparte terenul de joc in doua parti egale. 

Centrul terenului va fi vizibil marcat printr-un punct. 

3) Suprafata de pedeapsa: 

La fiecare capat al terenului se va delimita o suprafata de pedeapsa cu urmatoarele 
caracteristici: 

Se vor trasa doua linii perpendiculare pe linia de poarta, la 3 m de la partea interioara a 
fiecaruistalp al portii. Aceste linii se vor intinde pe terenul de joc pe o distanta de 6 m si vor fi 
unite printr-o linie trasata paralel cu linia de poarta. 



 

 

4) Punctul de pedeapsa: 

In fiecare suprafata de pedeapsa va fi marcat vizibil un punct situat pe o linie imaginara 
perpendiculara pe linia de poarta, la 7 m. din mijlocul liniei de poarta. Acesta este punctul de 
pedeapsa. 

5) Zona de inlocuire: 

In lipsa bancilor de rezerva, zona de inlocuire va fi la jumatatea terenului. 

6) Portile: 

Portile trebuie ridicate la mijlocul liniei de poarta. 

Portile se constituie din doi stalpi verticali care sunt legate de o bara transversala paralela cu 
linia de poarta. 

Distanta intre cei doi stalpi (masurata din coltul interior!) poate varia intre 3 - 3,5 m, distanta 
barei transversale de linia de poarta este de 2 m. In scopul prevenirii accidentelor, portile 
trebuie bine fixate. 

Latimeastalpilor si a barei transversale este de 6 cm. 

Legea 2 - Mingea de joc 

Mingea: 

a) va fi de forma sferica; 

b) materialul poate fi confectionat din piele sau din alt material omologat; 

c) va avea o circumferinta cuprinsa intre limitele admise 68-70 cm; 

d) greutatea la inceputul jocului min. 410 gr., max. 450 gr.; 

e) va avea o presiune intre 0.6 - 1.1 atmosfere (600-1100 g/cm2) 

Mentiuni: 

Daca mingea se sparge sau se deterioreaza in timpul desfasurarii jocului: 

- jocul va fi oprit; 

- jocul se va relua, cu o alta minge, printr-o minge de arbitru de pe locul in care se afla prima 
minge in momentul in care s-a deteriorat. 



Daca mingea se sparge sau se deterioreaza atunci cand nu este in joc, inainte de executarea 
unei lovituri de incepere, a aruncarii de la poarta, a loviturii de la colt, a unei lovituri libere, a 
loviturii de pedeapsa sau a loviturii de la margine, jocul se va relua in mod corespunzator. 

 

Legea 3 - Modul de organizare 

1) Campionatele de minifotbal se organizeaza pentru stabilirea campioanei locale, urmand ca 
aceasta sa participe la Budapesta. 

2) Programul de desfasurare este stabilit de catre Comisia de Organizare si trebuie respectat 
de echipe. 

3) In incinta de joc pot intra doar jucatorii, antrenorii si delegatii echipelor care sunt inscrisi 
pe raportul de arbitraj; 

4) Falsificarea actelor campionatului se pedepseste cu excluderea din campionat; 

5) Partidele nu se amana si se vor sustine la data si ora stabilita de Comisia de Organizare. 

6) Rezultatele echipei dizolvate, retrase sau excluse din competitieinainte de finalul turului se 
anuleaza, iar echipa este eliminata. 

7) Rezultatele echipei dizolvate, retrase sau excluse din competitiedupa finalul turului raman 
valide, dar echipa va pierde urmatoarele jocuri la masa verde, cu 3-0. 

Legea 4 - Echipele participante si numaruljucatorilor 

1) in campionatul de minifotbal pot participa doar jucatori amatori de fotbal. Jucatorii care 
evolueaza in Ligile de fotbal 1, 2 si 3 si/sau de futsal care poseda legitimatie vizata sau care 
evolueaza in alt campionat afiliat Federatiei de Minifotbal din Romania NU au drept de joc. 

2) in cazul in care se constata sau se depune contestatie din partea echipei adverse, ca echipa 
contestata a incalcat una din prevederile mentionate anterior sau a folosit un jucator neprecizat 
in raportul de arbitraj sau a trecut pe foaia de arbitraj un jucator exclus in partida respectiva, 
va pierde jocul cu 3-0. 

3) Fiecare echipa va fi formata din sasejucatori, dintre care unul va fi portar. 

4) Numarul minim de jucatori necesar pentru inceperea cat si pentru continuarea acesteia este 
de 3 jucatori de camp si 1 portar. 

5) Delegatul fiecarei echipe este obligat sa semneze raportul de arbitraj inainte si dupa 
terminarea partidei. 

6) Echipa care nu se prezinta pe teren, inainte sau dupa ce a completat raportul de arbitraj, 
intr-un interval de10 minute de la ora programarii pierde partida din etapa respectiva cu 3-0. 

7) Numarul maxim de jucatoriinscrisi in raportul de joc este de doisprezece. 



8) Procedura de inlocuire: 

- Pentru fiecare partida pot fi inscrisijucatori de rezerva. Pe durata partidei numarulinlocuirilor 
este nelimitat. Jucatorulinlocuit poate participa din nou la joc. Schimbarea poate fi efectuata 
numai in dreptul liniei care desparte cele doua jumatati de teren. 

Pe durata timpului regulamentar de joc portarul poate fi schimbat, doar cu acordul prealabil al 
arbitrului si numai atunci cand jocul este oprit, de catre un jucator de rezerva sau alt jucator 
aflat pe teren. 

Procedura de inlocuire se efectueaza regulamentar in urmatoarelesituatii: 

- jucatorulinlocuit trebuie sa paraseasca terenul de joc; 

- jucatorul de rezerva poate intra pe terenul de joc de abia dupaiesireajucatorului pe care 
trebuia sa-l inlocuiasca; 

- jucatorii de rezerva se afla sub autoritatea arbitrului, indiferent daca participa sau nu la joc; 

- procedura de inlocuire este efectuata in momentul in care jucatorul de rezerva patrunde pe 
terenul de joc. Din acest moment jucatorulinlocuit devine jucator de rezerva. 

10) Sanctiuni: 

a) in cazul in care jucatorul de rezerva patrunde pe terenul de joc inainte ca jucatorul pe care-l 
inlocuieste nu parasestesuprafata de joc: 

- jocul trebuie intrerupt; 

- jucatorul de rezerva trebuie sanctionat cu cartonas galben; 

- jocul trebuie continuat cu lovitura libera indirecta in favoarea echipei adverse din locul in 
care se afla mingea in momentul intreruperii jocului. 

b) daca jucatorul de rezerva patrunde pe terenul de joc in afara zonei de inlocuire sau daca 
jucatorulinlocuitparaseste terenul in afara acestei zone (cu exceptia cazurilor de accidentare): 

- jocul trebuie intrerupt; 

- jucatorul vinovat trebuie sanctionat cu cartonas galben; 

- jocul trebuie continuat cu lovitura libera indirecta in favoarea echipei adverse din locul in 
care se afla mingea in momentul intreruperii jocului. 

Legea 5–Contestatii 

Echipele care apreciaza ca echipa adverse a incalcat prevederile regulamentare,indiferent de 

natura lor au dreptul sa sustina cauza numai in baza unei contestatiiinscrise in raportul de 

arbitraj. 



Echipele au dreptul de introduce contestatii astfel: 

-inainte la pauza sau dupa joc daca se contesta dreptul de joc al unuia sau maxim 3 jucatori 

de la echipa adverse inscrisi in raportul de arbitraj, aratandu-se motivele in mod concret 

-in pauza sau la terminarea jocului, dar inainte de a se inmanalegitimatiile daca se contesta 

identitatea unuia sau maxim 3 jucatoriinscrisi in raportul de joc(substituire) 

Contestatiile se fac in scris in raportul de arbitraj si se semneaza de catre delegatul echipei in 

prezenta delegatului echipei adverse care semneaza de luare la cunostiinta si arbitrului care 

este obligat sa specifice momentul formulariicontestatiei(inainte, la pauza sau dupa terminarea 

jocului) si sa semneze. 

In cazul in care delegatul echipei adverse refuza sa semneze de luare la cunostintaarbitrul va 

consemna acest lucru in raport. 

Arbitrii sunt obligati sa puna raportul de arbitraj la dispozitiadelegatilor echipei 

pentruformularea unei contestatii, la solicitarea acestora, in orice moment(inainte la pauza 

saudupa terminarea jocului) si indiferent de motivul contestatiei. 

Jucatoriicontestati pot fi inlocuiti numai inainte de inceperea jocului. In acest caz 

contestatiaramanefara obiect. Arbitrul va consemna acest lucru in raport iar 

numaruljucatorilorinscrisi pe raport se va diminua corespunzator. 

Contestatiile vor fi luate in discutie de comisia de disciplina doar in cazul in care au fost 

facute in conformitate cu regulamentele competitiei si daca a fost taxata (sa platit taxa 

decontestatie), in caz contrar vor fi respinse ca nefondate sau neintemeiate. 

Taxele de contestatie(150 Ron) se platesccatre organizatori la intocmireacontestatiei si 

indiferent de modul de solutionare nu se restituie. 

Legea 6 - Incorectitudini si comportament nesportiv 

1) Trebuie sanctionat/atentionat cu cartonas galben la prima abatere si la a doua 
abatere eliminat de pe teren jucatorul care: 

- se comporta nesportiv; 

- pune piedica unui adversar, tranteste sau incearca sa tranteasca un adversar cu ajutorul 
piciorului; 

- tine sau incearca sa tina un adversar in incercarea de a-si exercita dreptul la joc; 

- joaca intentionat mingea cu mana (cu exceptia portarului aflat in propria suprafata de 
pedeapsa); 

- isideposedeaza sau ataca adversarul prin alunecare; 

- incalca in mod repetat regulile de joc; 



- intarzie reluarea jocului; 

- in caz de lovitura libera, lovitura de colt sau lovitura de pedeapsa nu respecta distanta 
regulamentara; 

- patrunde pe terenul de joc fara acordul arbitrului dupa ce acesta a iesit in afara terenului de 
joc pentru a primi ingrijiri medicale; 

- patrunde pe terenul de joc prin alt loc decat cel indicat de regulament in cazul unei 
schimbari; 

- parasestesuprafata de joc fara permisiunea arbitrului sau prin alt loc decat cel indicat (cu 
exceptia accidentarii). 

- nu asteapta fluierul arbitrului dupa ce a solicitat masurarea distantei la care se afla zidul, in 
cazul loviturilor libere. 

Jucatorul care a primit direct cartonasrosu va parasi terenul de joc iar echipa sa se va putea 
completa dupa 2 minute. Jucatorul care a fost eliminat dupa cumul de cartonase galbene va 
parasi terenul de joc iar echipa sa se va putea completa dupa 2 minute. 

- desconsiderarea competitiei sau a adversarului se poate solda cu depunctarea echipei. 

- comportamentul nesportiv al jucatorilor sau reprezentantilor unei echipe, inclusiv manager, 
antrenor si patron, se sanctioneaza cu avertisment, suspendare, depunctare sau excludere din 
campionat. 

2) Pe durata partidei, jucatorul trebuie eliminat (cartonasrosu) si suporta sanctiunile de 
mai jos daca: 

- comite o infractiune dura, asupra adversarului; 

- joaca brutal: lovesteintentionat adversarul fara a avea intentia de a juca mingea 

- loveste sau incearca sa loveasca un adversar; 

- sare asupra unui adversar cu intentia de a-l lovi; 

- se foloseste de propria forta fizica in mod brutal fara a avea intentia de a juca mingea; 

- scuipa adversarul sau o alta persoana;  

- daca prin cuvinte, gesturi isi exprima dezacordul asupra unor decizii de arbitraj folosind un 
limbaj vulgar; 

- folosindu-se de maini, priveaza echipa adversa de inscrierea unui gol evident (cu exceptia 
portarului aflat in propria suprafata de pedeapsa);  

- priveaza echipa adversa de marcarea unui gol evident folosindu-se de mijloace care atrag 
dupa sine lovitura libera sau lovitura de pedeapsa;  



- foloseste un limbaj grosolan, expresii jignitoare;  

- foloseste violenta fizica la adresa jucatorilor, arbitrilor sau a altor persoane; 

In caz de eliminare ca urmare a unui cartonasrosu, jucatorul eliminat nu mai poate participa la 
joc si nu poate sa stea nici pe banca de rezerve, echipa sa putandu-se completa abia dupa 2 
minute. 

Jucatorul care intr-o partida primeste direct un cartonasrosu va fi suspendat , in functie de 
gravitatea actului comis. 

Jucatorii, managerii, patronii, antrenorii, precum si orice membru al delegatiei unei echipe, 
sunt raspunzatoriatat pentru comportamentul din teren, cat si pentru cel din afara terenului, 
care poate fi sanctionat cu suspendari, depunctarea echipei sau excluderea echipei din 
competitie, in functie de gravitatea actului comis. 

Folosirea violentei fizice de catre un jucator asupra membrilor staffului de organizare se 
soldeaza automat cu excluderea definitiva a intregii echipe din campionat. 

3) Este sanctionat cu lovitura libera indirecta jucatorul care comite una dintre 
urmatoarelegreseli: 

a) ca portar: 

- nu repune mingea in joc in mai putin de 4 (patru) secunde de la readucerea mingii in 
suprafata de joc; 

- atinge cu mana mingea care i-a fost trimisa intentionatacasa cu piciorul de catre un 
coechipier; 

- atinge cu mana mingea care i-a fost trimisa din lovitura de la margine de catre un coechipier. 

b) ca jucator de camp: 

- nu repune mingea in joc in mai putin de 4 (patru) secunde de la readucerea mingii pe 
suprafata de joc; 

- joaca periculos; 

- isi retine adversarul in mod intentionat; 

- obliga portarul cu mingea in mana sa joace mingea; 

Legea 7 - Lovitura libera 

1) Exista doua tipuri de lovitura libera: 

- lovitura libera indirecta; 

- lovitura libera directa. 



Pentru executarea unei lovituri libere mingea trebuie sa fie oprita in momentul executarii 
loviturii, iar executantul nu trebuie sa atinga mingea a doua oara inainte ca aceasta sa fi fost 
atinsa de un alt jucator. 

Jucatorul care urmeaza sa execute lovitura libera directa sau indirecta are obligatia de a 
repune mingea in joc in 4 secunde de la reprimirea mingii in suprafata de joc sau, dupa caz, de 
la fluierul arbitrului. 

2) Lovitura libera indirecta: 

- Nu se poate inscrie gol decat daca mingea, inainte de a intra in poarta, a fost atinsa sau 
jucata de un alt jucatordecat cel care a executat lovitura. 

3) Lovitura libera directa: 

- Daca mingea este trimisa direct in poarta, golul este valabil. 

4) Locul executarii loviturii libere: 

- Mingea trebuie sa se afle la sol. Jucatorii echipei adverse trebuie sa pastreze fata de minge o 
distanta de cel putin 5 m. Mingea intra in joc doar daca a fost atinsa si ca urmare a acesteia s-a 
miscat. 

5) Sanctiuni: 

a) daca jucatorul echipei adverse se afla in interiorul distantei prevazute lovitura libera trebuie 
repetata. 

b) daca jucatorul care executa lovitura atinge inca o data mingea, fara ca aceasta sa fi fost 
atinsa de un alt jucator: jocul trebuie reluat cu o lovitura libera indirecta in favoarea echipei 
adverse din locul unde jucatorul a atins mingea a doua oara, tinandu-se cont de dispozitiile 
generale obligatorii. 

c) daca jucatorul nu a executat lovitura libera in 4 secunde, atunci acesta este sanctionat cu 
cartonas galben. 

Legea 8 - Lovitura de pedeapsa 

1) Se acorda lovitura de pedeapsa in favoarea echipei adverse in cazul in care unul dintre 
jucatorii unei echipe comite in propria suprafata de pedeapsa o infractiune care atrage dupa 
sine o lovitura libera directa. 

2) Din lovitura de pedeapsa se poate marca gol direct. 

- Lovitura de pedeapsa trebuie executata chiar daca in momentul acordarii ei timpul de joc a 
luat sfarsit. 

- mingea trebuie asezata pe punctul de pedeapsa; 

- executantul loviturii trebuie sa fie bine identificat; 



- portarul trebuie sa stea pe propria linie de poarta si nu se poate misca in directiainainte pana 
in momentul executarii loviturii. Pe linia de poarta se poate miscaatat la stanga cat si la 
dreapta; 

- toticeilaltijucatori trebuie sa se afle in interiorul terenului de joc, in afara suprafetei de 
pedeapsa, in spatele punctului de pedeapsa, la cel putin 5 metri de minge si nu trebuie sa 
impiedicejucatorul care executa lovitura; 

- executantul loviturii trebuie sa trimita mingea inainte; 

- sa nu joace mingea din nou pana cand aceasta nu a fost atinsa sau jucata de catre un alt 
jucator; 

- mingea intra in joc doar dupa ce a fost atinsa si ca urmare a acesteia s-a miscat. 

3) Sanctiuni: 

a) daca echipa in aparareincalca regulile: 

- daca nu s-a inscris gol, lovitura de pedeapsa se va repeta; 

b) daca un jucator al echipei in atac, altul decat cel care a executat-o incalca regulile: 

- daca s-a inscris gol, lovitura de pedeapsa se va repeta; 

- daca nu s-a inscris gol, lovitura de pedeapsa nu se va repeta. 

c) daca jucatorul care executa lovitura de pedeapsa incalca regulile: 

- se va acorda echipei adverse o lovitura libera indirecta de pe locul unde s-a comis 
infractiunea, indiferent daca s-a inscris sau nu gol, tinandu-se cont de prevederile generale 
obligatorii. 

Legea 9 - Aruncarea de la poarta 

Aruncarea de la poarta este un mod de reluare a jocului. 

1) Din aut de poarta nu se poate inscrie gol direct. 

- Portarul are obligatia de a repune mingea in joc in 4 secunde. 

2) Jocul este reluat prin aruncare de poarta in cazul in care mingea, atat in aer cat si pe pamant 
cu toata circumferinta sa depaseste linia de baza si a fost atinsa ultima data de un jucator al 
echipei in atac. 

- portarul, stand in interiorul suprafetei de pedeapsa poate arunca mingea doar cu mana in 
suprafata terenului de joc in orice directie; 

- jucatorii echipei adverse trebuie sa stea in afara suprafetei de pedeapsa; 

- portarul nu poate atinge din nou mingea inainte ca aceasta sa fi fost jucata de un alt jucator; 



- mingea ajunge in joc daca portarul o arunca in afara suprafetei de pedeapsa. 

3) Sanctiuni: 

- daca imediat dupa aruncare mingea nu parasestesuprafata de pedeapsa aruncarea trebuie 
repetata; 

- daca portarul atinge cu mana din nou mingea dupa ce aceasta a parasitsuprafata de pedeapsa 
dar inca nu a fost atinsa de nici un alt jucator jocul se va relua printr-o lovitura libera indirecta 
in favoarea echipei adverse din locul unde portarul a atins mingea a doua oara; 

- daca portarul, dupa ce a pus mingea in joc retine in mana mingea primita de la un coechipier 
jocul se va relua printr-o lovitura libera indirecta in favoarea echipei adverse tinandu-se seama 
de dispozitiile generale obligatorii. 

4) Nu se poate inscrie gol cu mana in niciosituatie. 

Legea 10 - Lovitura de colt 

Lovitura de la colt este un mod de reluare a jocului. 

1) Din lovitura de colt se poate marca gol direct. 

- Jucatorul are obligatia de a executa lovitura de colt in 4 secunde, de la reprimirea balonului 
in suprafata de joc. 

2) Se acorda lovitura de colt in cazul in care mingea, dupa ce a fost atinsa ultima data de un 
jucator al echipei in aparare, a depasit in intregime linia de poarta (in afara partii acestei linii 
cuprinsa intre stalpiiportii). 

3) Lovitura de colt se va executa dupaurmatoarele reguli: 

- jucatorii echipei adverse nu vor putea sa se apropie la mai putin de 5 m. de minge; 

- lovitura de colt se executa de un jucator al echipei in atac; 

- mingea este in joc dupa ce a fost lovita si ca urmare a loviturii s-a miscat; 

- jucatorul executant nu poate juca mingea a doua oara inainte ca aceasta sa fi fost jucata de 
un alt jucator. 

4) Sanctiuni: 

- daca jucatorul care executa lovitura joaca mingea a doua oara inainte ca ea sa fi fost atinsa 
sau jucata de un alt jucator, arbitrul va acorda o lovitura libera indirecta echipei adverse, 
executata de pe locul unde s-a comis greseala, cu exceptia prevederilor exceptionale; 

- daca se comite o oricare alta infractiune, lovitura de colt va fi repetata. 

Legea 11 - Lovitura de aut 



Cand o echipa trimite balonul in afara suprafetei de joc - dar nu in spatele celor doua porti - 
sau mingea atinge plasa de deasupra terenului, formatia adversa va intra in posesie. 

a) Autul se executa cu piciorul, de pe linia de aut sau din spatele ei, din locul in care balonul a 
parasit terenul sau a atins plasa de siguranta, in 4 secunde. 

b) In cazul in care criteriile de la punctul precedent nu sunt respectate cumulat, cealalta echipa 
va primi posesia balonului, pe care il va repune in joc prin aceeasi procedura. 

Legea 12 - Lovitura de penalitate 

 Lovitura de penalitate se executa direct pe poarta, fara zid. 

Legea 13 - Criterii de departajare la egalitate de puncte 

Daca dupa disputarea tuturor jocurilor din campionat, in cadrul grupelor, doua sau mai multe 
echipe vor acumula acelasinumar de puncte, departajarea se va face dupaurmatoarele criterii: 

- meciurile directe; 

- golaverajul din meciurile directe; 

- numarul meciurilor castigate in grupa; 

- golaverajul general din grupa; 

- numarul de goluri marcate in toate meciurile; 

- tragerea la sorti. 

Legea 14 - Echipamentul jucatorilor 

1) Siguranta: 

- Echipamentul sau tinutajucatorilor nu trebuie in nici un caz sa prezinte vreun pericol pentru 
ei insasi sau pentru ceilaltijucatori. Aceasta masura se aplica si bijuteriilor de orice fel. 

2) Echipament de baza: 

- tricou (pe spatele tricourilor se aplica vizibil o numerotare de la 1 la 99); 

- sort (daca jucatorul poarta sub sort echipament de ciclist, acesta trebuie sa fie de aceeasi 
culoare cu sortul); 

- jambiere; 

- incaltaminte sport fara crampoane. 

Portarul: 

- poate purta si pantaloni lungi; 



- tricoul trebuie sa fie diferit de cel al coechipierilor si al adversarilor, respectiv de cele ale 
arbitrilor. 

3) Sanctiuni: 

- in cazul incalcarii acestei reguli, jucatorul trebuie chemat sa paraseasca terenul de joc. 

- Poate reveni doar daca jocul este oprit si arbitrul verifica daca echipamentul jucatorului 
corespunde conform regulamentului de joc. 

Legea 15 - Arbitrul 

1) Pentru conducerea fiecarei partide va fi delegat un arbitru care va veghea la aplicarea 
regulilor de joc si a carui autoritate si exercitiu al drepturilor vor incepe de indata ce el a intrat 
pe terenul de joc si vor dura pana in momentul in care va parasi terenul. 

2) Drepturi si obligatii: 

- vegheaza la aplicarea regulilor de joc; 

- arbitrul are obligatia de a verifica ca o echipa sa nu foloseascajucatori care nu au drept de 
joc; 

- are dreptul de a opri jocul pentru orice incalcare a regulamentului, de a suspenda sau de a 
intrerupe definitiv partida in cazul unor evenimente neprevazute sau neasteptate; 

- ia atitudine impotrivajucatorului care are o comportare nesportiva, il va avertiza, iar, in cazul 
infractiunilor grave va dispune eliminarea acestuia; 

- trimite in afara terenului de joc acele persoane care au patruns pe teren faraincuviintarea sa; 

- opreste partida, daca considera ca un jucator a fost grav accidentat si dispune transportarea 
lui in afara terenului de joc; 

- lasa jocul sa continue in cazul in care considera ca jucatorul a suferit doar o accidentare 
usoara; 

- hotaraste daca mingea adusa pentru joc corespunde cerintelor prezentului regulament. 

3) Deciziile arbitrului referitoare la partida sunt fara apel definitive. 

- Arbitrul isi poate schimba o decizie care, dupaparerea sa ca urmare a unei consultari cu 
arbitrul de margine, isi da seama ca este eronata, cu conditia ca jocul sa nu se fi reluat sau sa 
se fi terminat. 

4) Arbitrul este responsabil si cu cronometrarea timpului de joc: 

- vegheaza ca timpul de joc prevazut sa fie respectat; 

- verifica durata eliminarilor; 



- indica prin semnalizare sonora, sfarsitul reprizelor si a partidei. 

 

5) Arbitrul: 

- poate acorda informatii despre partida echipelor; 

- verifica daca inlocuirea a fost facuta regulamentar; 

- in cazul in care arbitrul delegat nu se prezinta la data si ora programarii jocului din 
campionat, reprezentantii celor doua echipe vor desemna de comun acord o persoana pentru a 
conduce jocul. 

Legea 16 - Durata jocului 

1) Timp de joc: 

a) partidele se disputa in doua reprize a cate 12 minute. 

b) timpul de joc este cronometrat de arbitrul insarcinat cu arbitrarea partidei. 

2) Pauza: 

Durata pauzei poate fi de maxim 2 minute. 

Durata pentru adaugarea timpului pierdut cu intreruperile de joc este la latitudinea arbitrului. 

4) Lovituri de departajare: 

- in jocurile din fazele eliminatorii care dupa consumarea timpului regulamentar de joc se 
termina cu un rezultat de egalitate, echipa castigatoare a jocului va fi stabilita prin executarea 
loviturilor de departajare executate din punctul de pedeapsa (7 metri). 

- Prima serie de 4 lovituri de departajare va fi executata de catrejucatorii care se aflau pe teren 
in momentul incheierii partidei. Daca, dupa efectuarea primei serii de departajare egalitatea 
continua, se va executa, de catrejucatorii care nu au participat la executarea primei serii de 4 
(patru) lovituri de departajare, alternativ cate o lovitura de catre fiecare echipa pana in 
momentul in care una dintre echipe nu marcheaza. Ordinea de executie a loviturilor de 
departajare se stabileste prin tragere la sorti si se inscrie pe foaia de arbitraj. 

- Pot executa lovituri de departajate totijucatorii care se aflau pe teren in momentul terminarii 
partidei. Orice jucator poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, cu 
conditia ca acesta sa-si schimbe echipamentul. 

- Golurile marcate in aceasta faza a loviturilor de departajare nu se iau in considerare la 
intocmirea golaverajului. 

Legea 17 - Inceputul si continuarea jocului 

1) Masuri preliminare: 



- inainteainceperii partidei, alegerea terenurilor si a loviturii de incepere va fi trasa la sorti cu 
ajutorul unei monede. Echipa favorizata de sorti va avea dreptul sa aleaga terenul. Echipei 
adverse ii va apartine lovitura de incepere. 

- Repriza secunda este inceputa de echipa care in prima repriza a ales terenul. 

2) Lovitura de incepere: 

- Lovitura de incepere este un mod de a pune mingea in joc: 

- la inceputul jocului; 

- dupa gol; 

- in momentul inceperii reprizei secunde; 

Din lovitura de incepere poate fi marcat gol direct. 

Aplicare: 

- fiecare jucator trebuie sa se afle in propria jumatate de teren; 

- jucatorii echipei adverse trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 5 m. fata de minge; 

- mingea se afla la centrul terenului de joc; 

- arbitrul face semn pentru executarea loviturii; 

- mingea reintra in joc daca a fost lovita si s-a miscatinainte; 

- jucatorul care executa lovitura de incepere nu va putea atinge inca o data mingea pana cand 
aceasta nu va fi atinsa de un alt jucator sau pana cand mingea va ajunge in afara terenului de 
joc. 

Dupa gol, echipa care a primit golul va repune mingea in joc intr-un mod identic. 

Sanctiuni: 

- Daca jucatorul care executa lovitura de incepere atinge mingea inca o data, inainte ca 
aceasta sa fi fost atinsa de un alt jucator sau daca mingea nu a parasit terenul de joc, jocul va 
fi reluat printr-o lovitura libera indirecta in favoarea echipei adverse din locul unde jucatorul a 
atins pentru a doua oara mingea. 

- in orice alte cazuri de incalcare a regulamentului lovitura de incepere va fi repetata. 

Legea 18 - Dispozitii finale 

- in contextul unor situatiineprevazute in prezentul regulament, pentru solutionare se va face 
trimitere la regulamentele si deciziile Asociatiei Romane de Minifotbal, FIFA si UEFA. 

- Deciziile Comisiei de Organizare sunt definitive si neatacabile pe nicio cale. 



Alte precizari 

1. Echipele excluse din competitie sau eliminate ca urmare a pierderii unui meci la "masa 
verde" cu 3-0 nu au dreptul de a cere returnarea taxei de participare. 

2. In cazul problemelor ivite pe parcurs, care nu sunt mentionate in prezentul regulament, 
organizatorii au dreptul de a supune solutia la vot tuturor echipelor, dar decizia finala le 
apartine in totalitate, irevocabila si neatacabila pe nicio cale. 

 


