Turneu de pregatire cu implicare tactica elaborat de
FRF - departamentul de dezvoltare sportiva impreuna cu EnjoySport’s Agency

„Scopul acestui turneu este acela de a invata!” – Directorul Centrului de Dezvoltare FRF

Regulament Enjoy Sport’s Winter Cup
Categoriile 2005 & 2006
Turneul de pregătire cu implicare tactica-Enjoy Sport’s Winter Cup se va disputa după normele FIFA, U.E.F.A
si ale Federației Romane de Fotbal(F.R.F.) si pot participa la el echipele care sunt afiliate la Federațiile de
Fotbal din tarile de care aparțin sau la AJF-uri din județul de care aparțin, in cazul echipelor
romanești. Aceste norme fac referința la competițiile de Mini Fotbal.

•
•
•

Se vor forma 4 grupe a cate 5 echipe fiecare si se va juca in sistem fiecare cu fiecare.
In funcție de locul ocupat echipele vor juca după terminarea grupelor pentru locurile de clasament.
In faza eliminatorie, jocurile terminate la egalitate se vor decide in urma loviturilor de departajare
(cate 3 de fiecare echipa)
Toate detaliile si regulile de mai jos, vor fi explicate de către Comitetul de Organizare, in
cadrul ședinței tehnice a competiției ce va avea loc in data de 15 ianuarie 2018 la orele
20.00 la Brașov si unde fiecare din cele 20 de echipe au obligația de a trimite cel puțin un
reprezentant legal.

Punctajul jocurilor
1. Joc câștigat= 3 puncte
2. Joc terminat la egalitate=1 punct
3. Joc pierdut= 0 puncte

•

Durata jocurilor
3 reprize x 15 minute, cu 3 minute pauza.

•
•

Categorii de vârstă
Sub 14 – copii născuți după 1 ianuarie 2005 - 7+1 jucători
Sub 13 – copii născuți după 1 ianuarie 2006 – 7+1 jucători

•

•

•
•

Sistemul de joc
Se vor disputa 3 reprize, fiecare a cate 15 minute. In baza tragerii la sorti pe care o va face arbitrul înaintea
startului fiecărei partide, echipa câștigătoare va juca in prima repriza in efectiv complet (7+1) in timp ce
echipa pierzătoare va juca cu un jucător mai puțin (6+1).
In repriza a 2-a, rolurile se vor inversa, echipa care a pierdut tragerea la sorti va juca in efectiv
complet(7+1) in timp ce echipa care a câștigat tragerea la sorti, de la începutul jocului, va juca cu un
jucător mai puțin (6+1).
In repriza a 3-a , ambele echipe vor juca in efectiv complet (7+1).
Încrucișările grupelor vor fi A cu B si C cu D.
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Faza grupelor
In caz de egalitate la puncte intre 2 echipe după jocurile din faza grupelor, vor intra in vigoare următoarele
criterii de departajare:
1. Rezultatul direct
2. Golaverajul general
3. Numărul mai mare de goluri marcate
4. Numărul mai mic de goluri primite
5. Clasamentul Fair-Play
6. Tragere la sorti
In caz de egalitate de puncte intre 3 echipe după jocurile din faza grupelor, vor intra in vigoare următoarele
criterii de departajare:
1. Se va întocmi un clasament doar cu rezultatele dintre cele 3 formații aflate la egalitate de puncte si
se va califica echipa cu cele mai multe puncte adunate doar din jocurile cu celelalte echipe aflate la
egalitate de puncte.
2. Golaverajul general din jocurile cu celelalte echipe aflate la egalitate de puncte (golaverajul din
clasamentul in 3).
3. Numărul mai mare de goluri marcate in jocurile cu celelalte echipe aflate la egalitate de puncte.
4. Numărul mai mic de goluri primite in jocurile cu celelalte echipe aflate la egalitate de puncte.
5. Golaverajul general in toate jocurile din grupa.
6. Numărul mai mare de goluri marcate in toate jocurile din grupa.
7. Numărul mai mic de goluri primite in toate jocurile din grupa.
8. Clasamentul Fair-Play după toate jocurile din grupa.
9. Tragere la sorti.
In cazul in care in urma clasamentului intre 3 echipe doar 2 vor rămâne la egalitate de puncte se vor
aplica criteriile de departajare intre 2 echipe.
Faza eliminatorie
In cazul in care un joc din faza eliminatorie se încheie la egalitate, se vor executa cate 3 lovituri de
departajare pentru fiecare echipa.
In caz de egalitate după cate 3 execuții de echipa se vor lansa alternativ lovituri de la 7 m pana când o
echipa va rata, iar cealaltă va înscrie, astfel putând fi desemnata câștigătoare.
Fiecare jucător aflat pe foaia de joc va putea executa lovituri de la 7 m, chiar daca nu era in teren la
fluierul de final al jocului.
In timpul executării loviturilor de departajare, jucătorii aflați pe foaia de joc a fiecărei formații vor
ocupa cercul de la centrul terenului, urmând ca ceilalți oficiali sau suporteri sa stea in afara suprafeței
de joc.
Situații speciale
In cazul in care un joc deja început va fi suspendat din cauze de forță majora sau din alte motive ce nu
țin de organizatori, jocul se va da ca finalizat cu rezultatul din momentul întreruperii.
In cazul in care jocul nu începuse acesta va fi reprogramat după cum vor dispune organizatorii.
înainte de primul joc din competiție, fiecare echipa trebuie sa efectueze poza oficiala de grup solicitata
de organizatori pentru arhiva competiției.
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Lovitura de poarta (cu piciorul din suprafata de pedeapsa)
Lovitura de poarta se considera executata, iar mingea este in joc, in momentul in care mingea
părăsește suprafața de poarta pe pământ sau in aer fără sa fie atinsa de vreun jucător.
In momentul in care mingea iese in spatele liniei de fund in aer sau pe sol, fiind trimisa de către un
jucător advers, se va executa lovitura de la poarta cu piciorul din suprafața de pedeapsa.
Mingea repusa in joc de către portar nu trebuie sa depășească linia de centru a terenului, in aer, fără a
fi atinsa de alt jucător. In acest caz, jocul va fi reluat de către echipa adversa cu o lovitura libera
indirecta de pe linia de centru a terenului.
Excepție: Echipa care joaca in inferioritate numerica (nu datorită cartonașelor roșii care
presupun eliminări) are voie să execute lovitura de la poarta și peste linia de centru a
terenului de joc.
Excepții:
1. Când echipa in superioritate sau egalitate numerica repune mingea cu piciorul din faza de
joc, mingea nu trebuie să depășească linia de centru a terenului, in aer, fără a fi atinsă de alt
jucător. În acest caz, jocul va fi reluat de către echipa adversă cu o lovitură liberă indirectă
de pe linia de centru a terenului.
2. Când echipa in inferioritate numerica(nu datorita cartonașelor roșii care presupun
eliminări), repune mingea cu piciorul din faza de joc, mingea are voie sa depășească linia de
centru a terenului.

•
•
•
•

Lovitura de la margine (aut de margine)
Lovitura de la margine se executa cu mana de deasupra capului.
Offside
Un jucător este în poziție de offside dacă este mai aproape de linia adversă de poartă decât mingea și
decât penultimul adversar, cu condiția să fie după linia de offside din teren.
Un jucător în linie cu penultimul adversar nu este considerat în offside.
Linia de mijloc a terenului este linia de la care se va aplica regula offside-ului, pe toata lățimea
terenului.
Lovitura de incepere

•
•

•
•

Daca se inscrie un gol din lovitura de incepere, acesta nu se valideaza.
Pentru ca un gol sa fie validat trebuie ca mingea sa fie atinsa de cel putin 3 jucatori inainte de a trece linia
portii
Numărul de jucători si rezerve
Fiecare echipa va dispune in fiecare joc de toți jucătorii înscriși la turneu, maxim 15 dar nu mai puțin
de 10.
Corpul tehnic va fi format din maxim 3 persoane care vor apărea pe foaia de joc.
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La jumătatea fiecărei reprize (minutul 8), arbitrul va opri jocul timp de 20 de secunde, iar
antrenorii au obligația sa facă toate schimbările, inclusiv portarul în cazul în care există!
Între reprize se pot efectua oricâte modificări dorește fiecare antrenor.
Excepție: În cazul in care un jucător se accidentează, acesta poate fi înlocuit, doar cu
acordul arbitrului.
In cazul in care aceste reguli nu se vor respecta, organizatorii competiției (FRF-departamentul de
dezvoltare sportivă și CS Coltea Brașov) vor dispune ca echipa ce nu va respecta aceasta regula să
piardă meciul cu scorul de 3 la 0. Comisia de competiție care poate lua aceasta decizie se poate sesiza
in timpul pauzelor dintre reprize sau la cel mult 30 de minute după fiecare joc si va anunța echipele
implicate asupra deciziei luate.

•

Foaia de joc
Cu 15 minute înainte de fiecare joc, reprezentanții echipelor vor trebui sa prezinte mesei oficiale si
arbitrilor foaia de joc cu jucătorii, care o vor primi la începutul competiției.

•

Echipamentul
Toate echipele vor purta tricouri prevăzute cu număr pe spate, de aceeași culoare si aceste numere vor
trebui sa coincidă cu cele trecute in foaia de joc.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Terenurile de joc
Suprafețele de joc vor fi din gazon artificial.
Organizatorii recomanda folosirea încălțărilor adecvate fotbalului pe suprafața de gazon artificial.
Punctualitate
Echipele trebuie sa fie pregătite de joc cu 15 minute înaintea startului partidei.
In cazul in care la ora stabilita de începere a jocului oricare din echipe nu este prezenta pe teren,
aceasta va dispune de o perioada de 5 minute pentru a se alinia la startul partidei in caz contrar
urmând sa piardă acel joc cu scorul de 0-3.
In cazul in care echipa care nu se prezinta la ora meciului pe teren din motive întemeiate si vor
comunica problema organizatorilor, partida se va amâna sau se va reprograma.
Cartonase
Jucătorul ce va fi eliminat, cartonaș roșu, direct va lasa echipa in inferioritate numerica timp de 5
minute, timp in care echipa sa va evolua cu cel puțin un jucător mai puțin. Cartonașul roșu direct nu
presupune automat si suspendarea pentru viitoarele jocuri decât in cazuri excepționale.
După motivul eliminării ar putea chiar sa fie eliminat din turneu.
Jucătorul ce va fi eliminat intr-un meci in urma acumulării a 2 cartonașe galbene, nu va fi suspendat
pentru următorul joc.
Clasament Fair-Play
In caz de egalitate de puncte intre echipe, al 4-lea criteriu de calificare este clasamentul Fair-Play in care
fiecare cartonaș va avea o valoare negativa de puncte, astfel:
cartonaș galben= 1 punct
eliminare după 2 cartonase galbene= 3 puncte
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cartonaș roșu direct = 6 puncte
Pentru întocmirea clasamentului se va tine cont doar de foile oficiale de joc.
Comportamentul echipelor
Dacă o echipa demonstrează in timpul turneului o atitudine violentă (protestează la decizii arbitrale,
durități asupra rivalilor, proteste la adresa organizatorilor, etc.) poate fi automat exclusa din turneu.
Toate cazurile de excludere din competiție vor fi raportate in amănunt forului federativ la care este
asociat clubul sau jucătorul exclus din turneu.
Delegații echipelor vor fi direct responsabili de atitudinea si comportamentul propriilor jucători in relația
cu arbitrii, colegii, adversarii, publicul, organizatorii si materialele ce aparțin bazei sportive(vestiare,
bănci de rezerva, etc.)
Organizatorii vor inspecta vestiarele împreună cu delegații echipelor implicate înainte si după fiecare
joc.
In cazul distrugerilor totale sau parțiale ale materialelor ce aparțin de baza sportiva(vestiare, bănci de
rezerva, scaune din tribuna, etc.) delegatul, echipa si persoana care a provocat distrugerile sunt direct
responsabili.
Înscrierea echipelor si jucătorilor
O echipa se considera înscrisă la Enjoy Sport’s Winter Cup - Turneu de pregătire cu implicare tactica
elaborat de FRF - departamentul de dezvoltare sportiva împreună cu Enjoy Sport’s Agency -, când a
completat formularul de înscriere trimis in prealabil de organizatori.
In acel moment numele echipei îl veți găsi afișat pe pagina web oficiala a competiției,
www.wintercup.enjoysports.ro (www.brasovindoorcup.ro).
După înscrierea echipei organizatorii așteaptă in cel mai scurt timp si lista jucătorilor ce vor
reprezenta echipa la turneu împreună cu documentele de identificare ale acestora
(legitimație de joc sau pașaport sau copie legalizată la notar după certificatul de naștere).
Tabelul cu jucătorii trebuie sa conțină stampila clubului si sa fie avizat de un medic sportiv.

Arbitrii
Toate partidele competiției vor fi arbitrate de arbitrii ce aparțin de Asociația Județeană de Fotbal
Brașov (AJFBv) sau arbitrii care aparțin de alte AJF-uri din Romania. Fiecare joc va fi condus de
cate 2 arbitrii.
Arbitrul va reprezenta autoritatea maxima pe terenul de joc si va avea puteri depline pentru a
suspenda sau anula vreun joc in cazul in care va observa orice atitudine negativa din partea vreunei
echipe.
Contestații
La EnjoySport’s Winter Cup - Turneu de pregătire cu implicare tactica elaborat de FRFdepartamentul de dezvoltare sportiva împreună cu Enjoy Sport’s Agency, NU SE POT DEPUNE
CONTESTATII.
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Comitetul competiției
Comitetul turneului se va reuni la finalul fiecărei zile de competiție si va analiza toate incidentele din
acea zi.
Toate deciziile Comitetului Competiției sunt definitive si toți participanții vor trebui sa le accepte ca
atare.
Programul jocurilor
Comitetul de Organizare își rezerva dreptul de a efectua schimbări in programul competiției, atât in
alcătuirea grupelor cat si a orelor de disputare a jocurilor sau a terenurilor.
Toate aceste schimbări vor fi comunicate in cel mai scurt timp reprezentanților echipelor implicate dar
in același timp se vor afișa si pe pagina web a turneului www.wintercup.enjoysports.ro
(www.brasovindoorcup.ro), unde veți găsi si rezultatele partidelor in timp real (Livescore).
Mingi de joc
Toate jocurile competiției se vor desfășura cu mingi de joc mărimea 4.
Organizatorii nu vor lăsa echipelor mingi pentru încălzire, astfel fiecare echipa va trebui sa folosească
propriile mingi pentru exercițiile de încălzire.
Asigurări
Toți delegații echipelor vor trebui sa dețină asigurări pentru proprii jucători atât in interiorul cat si in
exteriorul terenurilor de joc si sa le prezinte la biroul central al turneului.
Organizatorii nu se vor face responsabili de eventualele leziuni sau boli apărute in timpul turneului, la
fel cum organizatorii nu se vor face responsabili de eventualele lucruri pierdute sau furate.
Acceptarea criteriilor
Echipele înscrise la Brașov Indoor Cup accepta acest regulament creat de organizatori pentru acest
turneu, si fiecare echipa semnează ca a primit un exemplar asupra căruia va lua la cunoștință.

Enjoy Sports Winter Cup
FRF în colaborare cu ENJOY SPORTS AGENCY & CS COLTEA BRASOV
www.wintercup.enjoysports.ro

