
CUPA SATELOR LA FOTBAL – U 13

Ediția 2021 – 2022

Federația Română de Fotbal cu sprijinul Kaufland România, prin ASOCIAȚIA
JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ARAD organizează faza local-județeană a competiției CUPA
SATELOR LA FOTBAL – U 13, Ediția 2021 – 2022, adresată echipelor de copii din satele
și comunele județului Arad.

Participă echipele de copii (născuți după 01.01.2009 băieți și după 01.01.2007
fete) ale satelor și comunelor din România.

Primăriile care doresc să participle la competiție sunt obligate să solicite în scris către
AJF Arad înscrierea în competiție și sa completeze formularul online de înscriere cu
jucatorii participanți pe platform www.impreunasuntemfotbal.ro.

Regulamentul de desfășurare a competiției precum și formularul(Anexa 1) și tabelul
de înscriere(Anexa 2) se găsesc pe site-ul AJF Arad.

Termen de înscriere: 15 octombrie 2021

Documentele se trimit la AJF Arad prin:

- Fax: 0257- 256 762
- Mail: ajf.arad@frf.ro

Persoane de contact:

- Mako Andras – tel. 0742 316 680
- Iovescu Ionel – tel. 0726.289.692
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