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Regulamentul competiției  

CUPA CARTIERELOR la fotbal - ediția I 

2022 

 

INTRODUCERE 

Primăria Municipiului DEVA, prin Clubul Sportiv Municipal Deva, în parteneriat 

cu DECATHLON, JSPORT.ro, Asociația Județeană de Fotbal HUNEDOARA  și 

BIG FM DEVA organizează CUPA CARTIERELOR la fotbal, ediția I. 

Fotbalul este o activitate unică în felul său. Este, fără îndoială, singurul joc cu 

adevărat global, influenţa sa intersectând toate dimensiunile - economică, politică, 

socială şi culturală. Fotbalul este despre valori comune și despre experiențe 

educative, iar impactul social al acestui sport depășește granițele pe care oricine și 

le poate imagina. Recunoscând importanța pe care fotbalul o are asupra formării 

corecte a tinerilor atât în menținerea stării de sănătate, în dezvoltarea unei 

mentalități sănătoase și pozitive, cât  și pentru capacitatea de socializare și 

dezvoltarea spiritului de fair-play, ne propunem organizarea acestei competiții prin 

care să transmitem acest mesaj. 

 

COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

Primăria DEVA, prin Clubul Sportiv Municipal DEVA organizează și validează 

dreptul de participare din punct de vedere al documentelor.  

Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara răspunde de delegarea arbitrilor și oferă 

sprijin privind elaborarea regulamentului. 

Clubul Sportiv Municipal Deva asigură asistența medicală pe parcursul derulării 

competiției. 

 

PREMIERE 

Premierea va fi asigurată de Primăria Municipiului Deva prin CSM Deva împreună cu 

partenerii competiției. 

 

 



                   

CUPA CARTIERELOR – proiect susținut de Primăria Municipiului Deva 

 

PARTICIPANȚI 

CUPA CARTIERELOR la fotbal se organizează cu echipe constituite din rândul 

locuitorilor Municipiului Deva și a localităților componente. Formatul competiției se va 

stabili ulterior în funcție de  numărul de echipe înscrise, iar programarea jocurilor se 

va face la evenimentul de deschidere a competiției. 

Pot participa în competiție atât jucători legitimați, cât și jucători nelegitimați. 

Termenul de înscriere în competiție este 5 august 2022, ora 15:00, formularul de 

înscriere regăsindu-se la anexa 1 din prezentul regulament. Denumirea echipei 

trebuie obligatoriu să cuprindă numele cartierului/localității componente pe care îl/o 

reprezintă. 

Echipele participante sunt obligate să respecte în totalitate următoarele 

prevederi: 

- lotul de jucători este de maximum 12 sportivi. 

- jucătorii trebuie să aibă domiciliu/reședința în Municipiul Deva sau în 

localitățile componente și trebuie să facă dovada că sunt apți pentru efort 

fizic/clinic sănătos, dovadă care se face printr-o adeverință medicală eliberată 

de medicul de familie. 

- înscrierea și participarea este gratuită și se face în baza formularului anexat. 

Organizatorii sau partenerii competiției nu pot fi făcuți răspunzători de nicio 

accidentare suportată de un jucător, oficial sau suporter, de nicio pagubă suferită de 

către o persoană fizică sau de echipa participantă. 

 

SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 

Perioada de desfășurare a competiției este în intervalul 8 august 2022 – 19 august 

2022. 

Repartizarea echipelor în grupe se va face la evenimentul de deschidere/ședința 

tehnică, premergătoare începerii campionatului, dată și locație care va fi comunicată 

ulterior. 

Jocurile se vor disputa pe terenurile de fotbal - suprafață sintetică - din 

Municipiul Deva, terenuri care vor fi anunțate cu ocazia programării jocurilor.  

ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMPETIȚIE ESTE 

GRATUITĂ 
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CRITERIILE DE DEPARTAJARE 

În situația în care două sau mai multe echipe – PENTRU JOCURILE DIN FAZA 1 – 

FAZA GRUPELOR -  se află la egalitate de puncte, clasamentul se va stabili pe 

baza aplicării, în ordine, a următoarelor criterii: 

- Numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între 

echipele aflate la egalitate de puncte; 

- Golaverajul mai bun în jocurile directe; 

- Numarul mai mare de goluri marcate în jocurile directe; 

- Golaverajul general mai bun (diferența dintre goluri marcate și cele primite in 

toate jocurile din grupă), numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile 

din grupă. 

Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul 

clasamentul fair play. Se acordă 1 punct pentru fiecare cartonaș galben primit, 3 

puncte pentru cartonaș rosu primit prin cumul de avertismente și 4 puncte pentru 

cartonaș rosu primit direct. Echipa cu cele mai puține puncte va fi desemnată 

câștigătoare.  

În faza a doua a competiției, jocurile se vor disputa în sistem eliminatoriu, la 

terminarea timpului regulamentar se vor executa direct lovituri de departajare, 

fiecare echipă va executa 3 lovituri din punctul de pedeapsă. 

DREPTUL DE JOC 

Au drept de joc persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani (la data înscrierii în 

competiție) și au domiciliul/reședința (obținută până la data de 22 iulie 2022) pe raza 

Municipiului Deva sau în localitățile componente. În cadrul unei echipe nu este 

obligatoriu ca jucătorii să aibă domiciliu/reședința pe raza cartierului/localității 

componente pe care îl/o reprezintă în competiție, dar trebuie sa aibă 

domiciliu/reședința pe raza Municipiului Deva sau localităților componente.  

Jucătorii au drept de joc în baza CĂRȚII DE IDENTITATE și  obligatoriu  AVIZ 

MEDICAL apt efort fizic/clinic sănătos, prezentate la fiecare joc. 

Un joc se dispută între două echipe compuse din 6 jucători, dintre care unul este 

portar. Durata unui joc este de 50 minute, împărțit în două reprize egale a câte 25 

minute cu o pauză care nu va depăși 10 minute.  
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Numărul de înlocuiri într-un joc este nelimitat. Un jucător care a fost înlocuit poate 

reintra în teren înlocuind alt jucator. Înlocuirile se pot efectua numai când mingea 

este în afara jocului. 

Un jucător care a primit două avertismente pe parcursul aceluiași joc va fi eliminat 

din teren pierzându-și dreptul de a juca DOAR în acea partidă, iar echipa va juca 2 

minute în inferioritate numerică, cu excepția situației în care echipa în inferioritate 

primește un gol, moment în care își poate completa numărul de jucători. 

Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioadă de 2 minute. 

Un jucător care a primit direct cartonaș roșu (pentru oprirea unei situații clare de 

înscirerea unui gol) va fi eliminat din teren pierzându-și dreptul de a juca DOAR în 

acea partidă, iar echipa va juca 2 minute în inferioritate numerică, cu excepția 

situației în care echipa în inferioritate primește un gol, moment în care își poate 

completa numărul de jucatori. 

Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioada de 2 minute. 

Un jucător care a primit direct cartonaș roșu (comportare violentă, fault grosolan, 

injurii, scuiparea ) va fi eliminat din competiție iar echipa va juca în inferioritate 

numerică. În funcție de gravitatea abaterii echipa jucatorului în cauză poate fi 

exclusă din competiție. 

Jucătorul eliminat NU poate fi înlocuit. 

 

DIMENSIUNEA TERENULUI, PORȚILOR DE FOTBAL ȘI A MINGII 

Teren: lungimea de 40 m; lățimea de 20 metri 

Suprafața terenului de joc : suprafața de joc artificială. 

Dimensiunea porților – distanța între stâlpi 3m; înălțimea porților 2 m 

Pe parcursul competiției se vor folosi mingi numărul 5 

 

REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE 

Echipament de joc sau veste de departajare cu număr obligatoriu. 

Înlocuiri de jucători – pe raportul de arbitraj se pot trece 12 jucatori, 6 titulari din 

care unul portar. 
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Schimbările se pot efectua când mingea este în afara jocului. Un jucător care a fost 

schimbat poate reintra pe teren înlocuind alt jucator. Numărul schimbărilor într-un joc 

este nelimitat. 

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate inlocui portarul avându-se în vedere 

următoarele condiții:  

a. Arbitrul trebuie să fie informat înainte de efectuarea înlocuirii; 

b. Schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt; 

c. Jucătorul de rezerva care a înlocuit portarul trebuie să poarte tricou care să-l 

deosebească de toti ceilalți jucători; 

 

Portarul: Mingile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar 

cu mâna (în timpul jocului) vor fi repuse în joc de către portar numai cu mâna. Dacă 

portarul nu respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dictează repunerea mingi 

de catre portar în mod regulamentar (cu mâna). 

Arbitrul: Fiecare joc este condus de câte doi arbitri care au autoritate deplină în 

aplicarea legilor jocului. Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt 

definitive. 

Aruncarea de la margine se face cu piciorul din afara terenului de joc sau cel mult 

de pe lina de margine. 

Lovitura libera directă/indirectă - se va respecta o distanță de minim 5 metri. 

Lovitura de pedeapsă se va executa de la linia de 7 metri 

 

ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL 

La jocurile din campionat asistența medicală va fi asigurată conform regulamentelor 

AJF Hunedoara în vigoare. 

Pentru disputarea unui joc, Primăria Municipiului Deva prin CSM Deva va asigura 

prezența la teren atât a unui asistent medical, cât și a unui autoturism care vor sta în 

imediata apropiere pe toată durata jocurilor, iar numărul de înmatriculare al acestuia 

va fi scris în raportul de arbitraj. 
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DISPOZIȚII FINALE 

Toți jucătorii au obligația prezentării vizei de apt medical pentru efort la 

disputarea jocurilor. 

Jucătorii vor avea asupra lor CARTEA DE IDENTITATE . 

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile 

Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice, Legile Jocului pentru fotbal în 

11 și a altor norme specifice activității competiționale, după caz.  

Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua 

hotărârea în concordanță cu prevederile regulamentelor FRF/AJF în vigoare. 

Politica organizatorilor și partenerilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

și confidențialitatea acestora este disponibilă la anexa 2. 

 

        Fotbalul unește 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


