
Asociația Județeană de Fotbal Arad
COMISIA DE APEL

DECIZIA nr. 1 din 21.05.2021

Pe rol se află apelul formulat de Ardelean Renato Alberto, jucător la ACS Victoria Felnac, cu privire la

sancțiunile aplicate prin Hotărârea Comisiei de Disciplină din cadrul AJF Arad, din data de 8 mai 2021.

Cererea a fost depusă în termen și este timbrată, dovada plății taxei fiind făcută cu factura nr. _________

din 11 mai 2021.

Sunt prezenți doi din cei trei membri ai Comisiei de Apel: Valer Mărginean – președinte și Marcel-

Constantin Vida - membru. Teodor Jujcă, membru al Comisiei de Apel lipsește din motive de sănătate.

Comisia de Apel este legal constituită și constată că soluționarea cauzei este de competența sa.

Au fost audiați: - Ardelean Renato Alberto, apelant; Bîtea Radu – arbitrul partidei; Iova Cătălin – asistent 1;

Hojda Vasile - delegat al echipei CS Unirea Sântana.

În fapt, prin hotărârea Comisiei de Disciplină a AJF Arad din data de 08.05.2021, jucătorul ACS Victoria

Felnac, Ardelean Renato Alberto a fost sancționat cu 3 etape de suspendare, conform art. 65.a și 63.2.1 din

Regulamentul Disciplinar și o penalitate sportivă de 800 de lei pentru eliminare, respectiv pentru injurii și

amenințări la adresa arbitrului în timpul jocului disputat la Pâncota, în data de 08.01.2021, între CS Unirea Sântana

și ACS Victoria Felnac.

Față de această hotărâre, jucătorul Ardelean Renato Alberto a formulat cerere de apel în care arată că că se

consideră nedreptățit în considerarea faptului că a fost sancționat, în timpul jocului fără să fi jignit sau fără să fi

protestat într-un mod care să justifice luarea măsurilor disciplinare de către arbitrul partidei. Nu se solicită nici

reducerea perioadei de suspendare, nici reducerea penalității sportive aplicate de Comisia de Disciplină.

În urma audierii persoanelor convocate, Comisia nu a putut identifica motive care să poată susține

modificarea Hotărârii Comisiei de Disciplină a AJF Arad din 8 mai 2021.

Arbitrul Bîtea Radu își susține mențiunile din raport și precizează că jucătorul apelant l-a amenințat că „îl

va prinde și îi va tăia (tunde) barba”.

Iova Cătălin, asistent 1 la jocul menționat declară că nu a auzit discuția din teren care a dus la eliminarea

jucătorului apelant, dar a fost prezent la incidentul de la pauză, în care au fost implicați mai mulți jucători de la

ambele echipe.



Hojda Vasile - delegat al echipei CS Unirea Sântana nu a auzit discuția din teren care a dus la sancționarea

cu cartonaș galben a jucătorului apelant, dar l -a auzit când l-am întrebat pe arbitru „ce-i cu aceste galbene?”.

Jucătorul apelant, Ardelean Renato Alberto s-a declarat nemulțumit de atitudinea arbitrului partidei;

recunoaște că a fost avertizat pe drept întrucât a solicitat arbitrului să sancționeze un adversar; susține că nu a

adresat injurii arbitrului, doar l-a întrebat „ce-i cu aceste cartonașe galbene?”; recunoaște că l-a amenințat că „îl va

prinde și îi va tăia (tunde) barba”; nu a putut prezenta probe prin care să poată fi răsturnată prezumția de exactitate a

raportului arbitrului, conform cerințelor art 103.2 din Regulamentul Disciplinar.

Din aceste considerente, Comisia de Apel a AJF Arad, în temeiul art. 118.1 și în aplicarea prevederilor

art.120, lit. a din Regulamentul Disciplinar,

DECIDE:

Art. 1 – Respinge ca nefondat apelul declarat de jucătorul Ardelean Renato Alberto.

Art. 2 - Menține Hotărârea Comisiei de Disciplină a AJF Arad din 08.05.2021.

Cu drept de recurs, în termen de două zile de la publicarea pe site-ul AJF Arad, la Comisia de Recurs din

cadrul FRF.

Arad, la 21.05.2021

Președinte: Valer Mărginean

Membru: Marcel-Constantin Vida


