
          ORGANIZARE: 

• Deschiderea oficială a competiţiei va avea printr-o conferință de presă la sediul AJF ARAD. 
La deschidere sunt aşteptați cei implicați in proiect. 

• Competiţia are loc în luna APRILIE-MAI, pe terenurile de sport ale școlilor din cartierele 
implicate. 

• În funcţie de numărul de echipe participante se va stabili și programul competiţiei. 
Înscrierea la competiţie se va face până la sfârșitul lunii aprilie. 

• Echipele participante se pot înscrie o singura categorie, în funcţie de vârsta copiilor. 

Echipele pot fi compuse din copii între vârstele de 6-14 ani(2004 și mai mici),în clasa 
aVIII-a,care locuiesc pe aceeași stradă sau două/trei străzi învecinate ori se află în 
aceeași bloc sau în doua blocuri aflate pe aceeași strada. 
Echipele vor prezenta  tabelele nominale cu elevii participanţi născuţi 2004 și mai 
mici să fie în clasa aVIII-a(dovadă că locuiesc pe acele străzi/blocuri),carnet de elev 
cu poza si vizat,adeverinta medicala. 

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI 

• Se joacă 3:3. Fiecare echipă va fi compusă din 3 copii(doi elevi din ciclul primar si un elev 
din ciclul gimnazial),participa la prima categorie sau a doua categorie(doi elevi de gimnaziu 
si un elev de primar) 

• Se pot înscrie și echipe mixte 

• 2 reprize de câte 12 minute. 

• Arbitraj asigurat de organizatori. Contestaţii se pot depune doar la sfârşitul meciurilor. 

• Se joacă fără portar,la porți mici,teren de 20x15 m,penalty de la mijloc cu poarta goala. 

• Jocul poate fi reluat de oricare jucător. 

• Nu se acorda gol din minge șutată direct la poartă. 

• Aut de margine.Cu piciorul doar la nivelul solului. 

• Premiere: cupe, diplome, medalii, premii speciale, cadouri speciale pentru fiecare elev. 
       

Termen de înscriere: Aprilie/Mai 2019.Înscrierea se face la fiecare responsabil care își va organiza 
zona în cartierul de care aparține.  
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