Cupa Firmelor

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A COMPETIŢIEI

1. La această competiţie au dreptul de participare toţi jucătorii vrânceni (nascuti sau cu domiciliu in judetul Vrancea )
indiferent de vârstă.
Pentru a asigura un spectacol de calitate în jocuri şi mai ales prezenţa unui număr mare de spectatori în tribune la acest
turneu începând cu această ediţie pot participa şi jucătorii divizionari ( A,B,C ) ai judeţului Vrancea.
Echipele participante pot folosi pe tabel si foaia de joc doar 3 jucători divizionari dar in acelaşi timp în teren vor fi
prezenti doar 2 .Jucătorii divizionari sunt consideraţi cei ce au viza de divizie A B C în cursul anului 2010 (01.01.201030.12.2010)
2.Delegaţii echipelor participante vor prezenta un TABEL- tip AJF-organizatorilor cu 15 jucători având viza medicală
obligatorie. Acestor tabele li se vor face copii pentru toţi delegaţii participanţi –tabele care vor fi semnate de toţi
delegaţii inclusiv organizatori şi vor fi înmânate fiecărui delegat pentru corectitudinea folosirii jucătorilor participanţi.
3. Competiţia se va desfăşura în sistem campionat ( fiecare cu fiecare e parcursul a ........etape) iar la sfârşit primele .....
echipe clasate vor continua să joace în sistemul PLAY-OFF
.........................................................................................................................
4. Sistemul de departajare în campionat va fi următorul :
- numărul de puncte acumulate
-rezultatul jocurilor directe
- golaveraj
- număr de goluri înscrise ( în meciurile directe- clasament direct între echipe)
5. Se va juca pe durata a 2 reprize a 25 de minute cu goluri de oriunde ( mai puţin din aut care se execută cu piciorul )
numărul jucătorilor în teren fiind de 6 ( 5 jucători de câmp plus portar ) cu schimări nelimitate.
6. Se va juca cu aut la ambele margini ale terenului ( fără mantinelă) pentru a evita accidentările.

7. Se vor folosi în timpul unui joc 2 arbitri asemenea jocurilor de futsal pentru ca aceştia să fie mai aproape de fază şi
pentru a înlătura aşa numitele faze litigioase. Aceştia se vor consulta cu observatorul de joc la anumite faze moment în
care cronometrul tabelei de marcaj va fi intrerupt la solicitarea arbitrilor cu consimţământul observatorului.
8. Nu sunt permise INTRĂRILE PRIN ALUNECARE ( cu excepţia portarului)
La prima intrare prin alunecare jucătorul va primi cartonaşul galben, la următoarea intrare prin alunecare va primi al
doilea cartonaş galben- implicit cartonaş ROSU – fiind eliminat pentru 5 minute cu drept de înlocuire un alt jucător după
perioada de eliminare (jucătorul eliminat neavând drept de a intra în acel joc dar poate juca meciul următor).
Dacă un jucător a aplicat o intrare prin alunecare în situaţii de ultim apărător (sau a făcut henţ ca ultim apărător) va
primi automat cartonaşul ROŞU fiind eliminat definitiv din joc fără drept de înlocuire în acel meci dar poate juca meciul
următor.
Dacă la primirea cartonaşului ROŞU jucătorul a comis un gest violent lipsit de far-play ( lovirea arbitrilor,adversarilor sau
coechipierilor cu pumnul,capul sau cotul în faţă) acel jucător riscă excluderea din turneu în urma analizei comisiei de
disciplină.
9. Pe banca de rezerve nu au acces decât jucătorii de rezervă-antrenorul,delegatul şi sponsorul echipei care se regăsesc
nominalizaţi pe foaia de joc.
Este interzisă prezenţa altor persoane decât cele menţionate mai sus mai ales a copiilor).
10. In permanenţă la masă va fi prezent un observator de joc din partea AJF care va ţine legătura cu cei doi arbitri din
teren şi delegaţii celor două echipe care evoluiază.Alături de observator la masă vor mai fi prezenţi asistentul medical,
omul de ordine şi reprezentanţii organizatorilor ( preşedinţii).
11.La meciurile din play-off dacă jocurile se vor încheia la egalitate în continuare se vor disputa 2 reprize de prelungire a
câte 5 minute fiecare (fără gol de aur sau argint ).Dacă egalitatea persistă se va trece la departajare prin lovituri de la 7
m. În serie de 3 în prima fază , apoi câte una eliminatorie.
12. Jocurile se vor disputa numai sâmbăta şi duminica după amiază ,etapa respectivă se va amâna numai în cazul în care
la sala polivalentă se va desfăşura o competiţie oficială la nivel naţional.
13. Dacă în timpul desfăşurării unui joc de pe banca de rezervă a unei echipe se va arunca cu un obiect în teren ( o altă
mi nge, echipament, sticle de apă, etc.) meciul va fi intrerupt (şi cronometrul ) persoana respectivă fie jucător de rezervă
sau oficial al echipei va primi cartonaşul ROŞU şi va părăsi banca de rezerve iar echipa adversă DEZAVANTAJATĂ de
acest fapt va beneficia de lovitură de la 7 m..
Acelaşi lucru se va întîmpla dacă înteren pătrunde un jucător în plus ( cartonaş ROŞU şi lovitură de la 7 m.).

14. Schimările de jucători sunt nelimitate şi se vor face numai pe la masa de observare cu consimţământul acestuia( nu
din dreptul bănci de rezervă).
Dacă se va efectua o schimbare din altă zonă a terenului şi nu de la masa Observatorului , jocul (cronometrul) va fi
oprit,jucătorul care a intrat pentru schimbare va primi cartonaş galben.
15. Inaintea începerii unei partide cele 2 echipe va trebui să cadă de comun acord în privinţa echipamentului folosit (
culoarea acestuia ) in caz ca nu se inteleg se va trage la sorti echipa care va purta veste de departajare.
16. În cazul abaterilor disciplinare ( contestaţii) cei ce vor analiza şi judeca cazul respectiv este comisia de disciplină a AJF
Vrancea.
Contestaţiile se vor judeca în maxim 3 zile de la încheierea respectivei partide.
17.Dacă una din echipele participante la acest turneu (delegatul cesteia) foloseşte un jucător aşa zis INCORECT :
- unul sau mai mulţi jucători care nu sunt din judeţul Vrancea (născut sau domiciliat)
- jucători care nu se regăsesc în tabelul echipei respective şi copiile delegţiilor
- jucători care au mai participat la altă echipă din acest turneu
- jucători suspendaţi de comisia de disciplină
- mai mult de doi jucători divizionari în acelaşi timp în teren acea echipă va pierde meciul cu 3-0
La a doua abatere de acest gen echipei respective i se vor retrage 6 puncte din clasament.
18 . In momentul în care o echipă foloseşte mai mult de 2 jucători divizionari în teren în acelaşi timp la solicitarea
observatorului ( sau a unui delegat către observator) meciul va fi intrerupt implicit cronometrul, jucătorului intrat
considerat al treilea divizionar i se va acorda cartonaş ROŞU fiind eliminat fara a avea drept de joc pe tot parcursul acelui
meci inlocuirea acestuia cu un alt jucator de pe banca de rezerva fiind posibila numai dupa trecerea celor 5 min de
penalizare.
19. Delegaţii echipelor au dreptul să completeze în foaia de joc o CONTESTAŢIE înainte ,la pauză sau după
meci.Contestatia se va analiza de comisie in termen de 3 zile ,timp in care se va achita suma de 30 lei ,in caz contrar
contestatia se va considera ca fiind nesustinuta si nu se va judeca ,fiind omologat rezultatul din teren.
Jucătorul contestat este obligat împreună cu delegatul său să se prezinte în momentul contestaţiei cu CI sau copie xerox
vizibilă pentru a dovedi dreptul de joc.

20. Taxa de participare la această competiţie va fi stabilită îân funcţie de cheltuielile pentru desfăşurarea jocurilor ( chirie
sală- arbitri - asistent medical- observator AJF-om tabelă marcaj-organe de ordine ) care se vor regăsi într-un
desfăşurător pentru toţi delegaţii ecchipelor participante.

PREMIEREA
Echipele clasate la finalul competitiei pe locurile 1,2,3 vor primi din partea organizatorilor respectiv AJF Vrancea si
DTSJ Vrancea cupe pentru fiecare echipa si diploma individuala pentru fiecare jucator.
Premierea de ordin material va fi finantata de sponsori tehnici a acestei competitii

