
                                                                                                                      
  

CUPA SATELOR  - ediția IV-a 2022 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A JOCURILOR 

 

1. Cupa Satelor este o competiție organizată de către A.J.F. Arad în colaborare cu C.J. 
Arad. La această competiție pot participa echipe din mediul rural, afiliate sau neafiliate la A.J.F. 
Arad, având în componență jucători legitimați sau nelegitimați cu vârsta minimă de 14 ani 
împliniți. 

2. Jocurile se vor desfășura pe un teren de joc omologat de către A.J.F. Arad după 

legile de joc în vigoare. 
3. Jocurile se vor juca pe zone geografice, în funcție de numărul de echipe înscrise, în 

fiecare zonă geografică fiind înscrise 4 echipe. Jocurile se  desfășoară pe durata a două reprize a 
20 minute fiecare cu o pauză de 10 minute. Se va juca după sistemul ”fiecare cu fiecare” 

rezultând un număr total de 6 jocuri. 
4. Au drept de joc numai jucătorii trecuți pe tabel la data înscrierii în competiție pe baza 

copiei după C.I. și viza medicală în care se va specifica că jucătorul respectiv este apt efort fizic. 
Tabelele cu jucătorii aparținând echipelor participante vor fi publicate pe site-ul A.J.F. Arad. 
Delegații echipelor au obligația de a comunica la A.J.F. Arad, culorile echipamentului de bază. 
Jucătorii trebuie să poarte pe tricou același număr pe tot parcursul desfășurării turneului. 

5. Tabelul cu denumirea echipei și identitatea jucătorilor participanți constituie formular de 
înscriere în competiție și va fi trimis la A.J.F. Arad pe adresa de mail (ajf.arad@frf.ro) sau prin fax 
(0257-256762) până cel târziu la data de 06.07.2022. Tabelele originale cu denumirea echipei și 
identitatea jucătorilor participanți care vor avea viza medicală cu specificația „apt efort fizic„ 
precum și copiile după cărțile de identitate ale jucătorilor participanți vor fi predate delegatului A.J.F. 
Arad în data când se va desfășura competiția (etapa zonală) și vor avea valabilitate pe tot parcusul 
competiției, nu se vor admite adăugarea de jucători noi pentru etapele superioare ale 
competiției.  

6. Echipele participante la Cupa Satelor au dreptul să efectueze un număr nelimitat de 
schimbări pe toată durata jocului, numai cu aprobarea arbitrului și când jocul este oprit. 

7. Echipele căștigătoare ale fiecărei grupe zonale, se califică la turneul semifinal, iar la 
turneul final se califică câștigătoarea fiecărei grupe semifinale. 

8. Fiecare echipă participantă la turneu va fi recompensată cu diplomă și plachetă. 
9. Datele de desfășurare a jocurilor,  precum și programul  jocurilor se va publica pe site-ul 

A.J.F. Arad cu minim 5 zile înainte de începerea fiecărei etape (zonale, semifinale, finale). 
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CRITERII DE CLASARE I DEPARTAJARE 
 

În cazul în care un joc se termină la egalitate, se vor executa 3 lovituri de la 11 metri de 
fiecare echipă participantă la joc. Dacă și după executarea celor 3 lovituri de departajare, 
egalitatea persistă, se va executa câte o lovitură de la punctul de 11 metri până la 
desemnarea echipei învingătoare. Scorul meciului, care va fi luat în calcul la întocmirea  
clasamentului, va fi cel stabilit în urma executării loviturilor de la 11 metri! 

 
Clasamentul se va întocmi pe baza următoarelor criterii de departajare: 
1. Numărul de puncte acumulate; 
2. Numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între echipele aflate 

la egalitate de puncte; 
3. Golaverajul mai bun în jocurile directe; 
4. Numărul de goluri mai mare marcate în jocurile directe; 
5. Golaverajul general mai bun 

 

REGULAMENT DISCIPLINAR 
 

1. În cazul în care se formulează o contestație pentru folosirea unui jucător fără drept de 
joc, echipa sa va fi sancționată cu pierderea jocului cu 3 – 0 și va fi exclusă din competiție. 

2. În cazul când un jucător comite una din următoarele abateri disciplinare în timpul 
desfășurării jocului, va fi sancționat cu cartonaș roșu și eliminare dar va avea drept de joc la 
următoarea partidă: 

- împiedicarea marcării unui gol de către echipa adversă sau oprirea unei ocazii clare 
de a marca un gol prin jucarea intenționată a mingii cu mâna (aceasta nu se aplică 
portarului în propria suprafață de pedeapsă); 

- oprirea unei ocazii clare de a marca a unui adversar care se deplasează pe direcția 
porții comițând o greșeală care se sancționează cu lovitură liberă; 

- primește al doilea avertisment (cartonaș galben) în același joc; 
3. În cazul când un jucător comite una din următoarele abateri disciplinare grave  

împotriva coechipierilor, adversarilor sau oficialilior,în timpul desfășurării jocului, va fi sancționat cu 
cartonaș roșu și eliminare și NU va MAI avea drept de joc pe tot parcursul competiției în 
funcție de etapa unde este sancționat (zonală, semifinală sau finală): 

- lovirea cu palma, cotul, brațul, pumnul, capul, piciorul sau călcarea intenționată cu 
piciorul al adversarului; 

- bruscarea efectuată prin tragere, împingere, ținere, bady-check; 
- folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, înjurioase sau 

batjocoritoare,scuipare, lovire; 

FORMULAREA CONTESTAȚIILOR 

CluburileIEchipele care consideră că echipa adversă a încălcat unele prevederi 
regulamentare, indiferent de natura lor au dreptul să-și susțină cauza în baza unei contestații 
formulate în scris, pe raportul de arbitraj și în formularul de contestație aflat la observatorul de joc. 

Echipele au dreptul de a face contestație înainte de joc pentru a contesta: 

- dreptul de joc al unui jucător sau al mai multor jucători din echipa adversă înscriși în 
raport, arătându-se motivele în mod concret; 



                                                                                                                      
  

La pauză sau după terminarea jocului: 

- dacă se contestă dreptul de joc al jucătorilor de rezervă intrați ulterior în joc; 
- dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscriși în raportul de joc; 

A. Contestațiile se fac în scris în formularul de contestație aflat la observatorul de joc și se 
semnează de către delegatul sau căpitanul de la echipa contestatoare; 

B. Delegatul sau căpitanul echipei contestate are obligația să semneze de luare la 
cunoștiință; 

C. Arbitrul este obligat să specifice momentul formulării contestației (înainte, la pauză sau 
la finalul jocului); 

D. Jucătorii contestați pot fi înlocuiți numai înainte de începerea jocului. În acest caz 
contestația rămâne fără obiect; 

Soluționarea contestației se face pe loc de către observatorul de joc împreună cu delegații 
celor două echipe și arbitrul jocului. În cazul în care contestația s-a dovedit a fi valabilă, jocul se 
omologhează cu scorul de 3 – 0 pentru echipa care a formulat contestația. 

 

 

 

 

 


