REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR A
(jucători născuţi în anul 1996 și mai mici)
EDIŢIA 2014 - 2015

Participanti:
1.- Participa obligatoriu echipele de juniori ale cluburilor din Liga I si Liga a II -a,
conform art. 34.3 din ROAF.
2.- Pot participa pe baza de inscriere nominala si alte unitati sportive afiliate la FRF
sau AJF.
3.- Cluburile sportive participante sunt obligate sa respecte art. 38 din ROAF din care
enumeram:
a) sa aiba angajati antrenori calificati care sa aiba calificarea necesara nivelului competitional
la care participa – licenta A pentru juniorii A;licenta B pentru juniorii B- si sa aiba
contractele avizate si inregistrate de Comisia tehnica a FRF.
b) sa respecte Statutul, regulamentele si deciziile luate de catre comisiile FRF.
c) sa detina in calitate de proprietar sau sa aiba contract de inchiriere pentru anul
competitional 2014 / 2015 pentru un teren omologat de catre FRF/LPF.
d) sa participe in competitii cu numarul de echipe de juniori conform art. 33 din ROAF.
e) pentru a participa in campionatele nationale de juniori A si B cluburile nou inscrise trebuie
sa se afilieze la FRF/AJF cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea competitiei.
f) sa prezinte la Serviciul Copii si Juniori documentele solicitate prin formularul de inscriere
pana la data de 15 iulie a.c.
g) cluburile participante vor fi repartizate in 8 serii a 12 (16) echipe,cautandu-se pe cat posibil
respectarea euro - regiunilor..
Toate operatiunile legate de sectorul Competitii al FRF privind transferarile
jucatorilor juniori se pot efectua pana la data de 08 septembrie 2014.
4.- Cluburile organizatoare raspund de ordinea si securitatea participantilor la
competitiile organizate de catre FRF.
Art.I. Dreptul de joc
Au drept de joc în Campionatul Naţional al Juniorilor A, ediţia 2014/2015,
jucătorii născuţi în anul 1996 și mai mici.
Este obligatoriu ca pe carnetul de legitimare sa fie aplicata viza anuala pe 2014,
respectiv 2015 a F.R.F.
Fisele jucatorilor (atat a juniorilor A cat si a juniorilor B vor fi predate la
Departamentul Competitii al FRF).
Conform art. 38 lit. jucătorii legitimați sunt obligați să posede asigurarea în caz de
accidente în activitatea fotbalistică.
Identificarea jucatorilor juniori in jocurile din competiiile rezervate acestora se face
pe baza carnetului de legitimare si a cartii de identitate sau a pasaportului in original.
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participarii la joc.
Durata unui joc oficial al juniorilor A va fi de 90 de minute, împărțite în două reprize egale a
cate 45 de minute cu o pauză care nu va depăși 15 minute.
Pe toata durata jocului se pot efectua 5 înlocuiri de jucători.
In campionatul national al juniorilor A au dreptul sa antreneze detinatorii licentei A UEFA
Sistemul de atribuire a punctelor va fi :
- Joc câștigat 3 puncte .
- Joc egal
1 punct .
- Joc pierdut 0 puncte .
Art. II. Organizarea
Sistem de desfășurare și programul jocurilor în
Campionatul Național al juniorilor A
Campionatul se va organiza în 8 serii, cu un număr de 12 - 16 echipe fiecare. Repartiția
echipelor in serii se va face cu respectarea pe cat posibil a euro – regiunilor.
Decizia Serviciului Copii și Juniori în alcătuirea seriilor este definitivă.
a) Prima faza a competitiei se va organiza în 8 serii, cautandu-se pe cat posibil respectarea
euro-regiunilor.
Turul: 30 august 2014 – 16 noiembrie 2014
Returul : 22 noiembrie 2014 – 25 aprilie 2015
Jocurile din cadrul seriilor campinatului se vor disputa în cuplaj, de regula sambata,
de la orele 12.00 - juniorii A și de la orele 14.00 - juniorii B.
1.- Campionatul national al juniorilor A – 19 ani (participa jucatorii nascuti in anul 1996 si
mai tineri)
2.- Campionatul national al juniorilor B – 17 ani (participa jucatorii nascuti in anul 1998 si
mai tineri)
Participa echipele cluburilor din Liga 1, Liga a 2-a, cluburi de juniori si pe baza de inscriere
nominala cluburile de juniori din sistemul MEN, cluburi de juniori particulare si alte cluburi
afiliate la FRF.
Sistemul de desfasurare al competitiei este cel propus de catre Comisia Tehnica a FRF
in sedinta din 10 iulie a.c.si aprobat de catre Comitetul Executiv
.Numar echipe: 8 serii x 12 - 16 echipe = 96 - 110 echipe
2 serii cu 12 echipe – 11 etape ;2 serii cu 13 echipe ; 3 serii cu 14 echipe;1 serie cu 16 echipe
Numar de echipe : 18 –Liga 1, 28 echipe Liga a II-a, 46 - 48 echipe cluburi cu activitate de
juniori, 6 -8 cluburi particulare si 6 - 8 echipe din Liga a III –a = 96 - 105 echipe.
Etapa I – campionat tur – retur
Tur
30 august – 1 etape
06, 13, 20, 27 septembrie – 4 etapa
04, 11, 18, 25 octombrie – 4 etape
01, 08, 16 noiembrie –3 etape; seria cu 12 echipe termina turul pe data de 08 noiembrie a.c.
iar seriile cu 13 echipe termina turul pe data de 16 noiembrie a.c.;
22 octombrie – etapa inermediara pentru seriile cu 14, si 16 echipe
05 noiembrie – etapa intermediara pentru seriile cu 16 echipe
19 noiembrie – etapa pentru seriile cu 16 echipe
Retur
22, 29 noiembrie – 2 etape
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07, 14, 21, 28 martie – 4 etape
04, , 11, 14, 18, 25 aprilie – 5 etape; seria cu 12 echipe termina returul pe data de 18 aprilie
2015, iar seriile cu 13 si 14 echipe termina returul pe data de 25 aprilie 2015.Seriile cu 13
echipe vor disputa jocurile fara etapa intermediara din 14 aprilie 2015.
25 noiembrie – etapa intermediara pentru seriile cu16 echipe
22 aprilie – etapa intermediara pentru seriile cu 16 echipe
Nota: Daca doua sau mai multe echipe se afla la egalitate de puncte la terminarea
campionatului, departajarea echipelor se va face conform art. 27 din R.O.A.F. editia 2014.
Etapa a II –a - zonala
Se califica primele 2 echipe din fiecare serie = 16 echipe.
Echipele calificate vor fi repartizate in 4 grupe a cate 4 echipe .
Sedinta tehnica pentru stabilirea localitatilor de desfasurare a fazei zonale si a ordinii
jocurilor va avea loc in ziua de marti 28 aprilie 2015 orele 12.00 in prezenta delegatilor
echipelor calificate la Casa Fotbalului..
Fiecare grupa va cuprinde 2 echipe clasate pe locul 1 si 2 echipe clasate pe locul 2, astfel
incat sa nu aiba ca adversari echipe cu care s-au intalnit in seriile campionatului.
Jocurile se vor disputa sistem campionat – tur – retur
1-2 1–3
4 – 1 turul si 2 – 1 3 – 1 4 -1 returul
3-4
2–4
2 - 3 turul si 4 – 3 4 – 2 3 – 4 returul
Jocurile vor avea loc in zilele de 02, 03 si 05 mai 2015 turul si 08, 09, 11 mai 2015 returul.
Nota: Daca doua sau mai multe echipe se afla la egalitate de puncte la terminarea
campionatului, departajarea echipelor se va face conform art. 27 din R.O.A.F. editia 2014.
Se califica in etapa semifinala echipele clasate pe locul 1 in cele 4 grupe.
Sedinta tehnica pentru stabilirea adversarilor in etapa semifinala va avea loc in ziua de 15
mai 2015 orele 12.00 la Casa Fotbalului in prezenta delegatilor echipelor calificate.
Cele 4 echipe calificate isi vor stabili adversarii prin tragere la sorti
Ziua 1 – 16 mai 2015
A vs B si C vs D
Nota: La jocurile din semifinale si finala daca la terminarea timpului regulamentar de joc
echipele se afla la egalitate, pentru stabilirea castigatorului se vor executa lovituri de lla 11 m
conform Legilor Jocului.
Ziua a 2 –a – 17 mai 2015 –finala si 3 - 4
Vor juca invinsele intre ele pentru locurile 3 – 4 si invingatoarele intre ele pentru stabilirea
echipei campioane nationale.
Jocurile din semifinale, si jocurile pentru stabilirea locurilor 3 – 4 si jocul pentru stabilirea
echipei campioane nationale se vor disputa pe Complexul Sportiv de la Buftea sau pe
Complexul Sportiv de la Mogosoaia de la orele 18.00 locurile 3 – 4 si de la orele 20.00
locurile 1 – 2.
Etapa a II –a – Cupa Federatiei (locurile 3 – 6)
Se califica echipele clasate pe locurile 3 – 6 din fiecare serie.
Echipele vor juca sistem campionat – tur – retur la urmatoarele date:
02, 09, 13 mai – turul 16, 23, 28 mai - returul = 3 + 3 = 6 etape
Programul jocurilor:
Tur 1 – 4 4 – 3 2 – 4 Retur 4 – 1 3 – 4 4 - 2
2-3
1–2 3–1
3–2 2–1 1–3
Se califica echipele clasate pe locul I in cele 8 serii
Nota: Daca doua sau mai multe echipe se afla la egalitate de puncte la terminarea
campionatului, departajarea echipelor se va face conform art. 27 din R.O.A.F. editia
2014.
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ziua de 31 mai 2015 orele 12.00 la Casa Fotbalului in prezenta delegatilor echipelor
calificate.
Cele 8 echipe calificate vor fi repartizate prin tragere la sorti in doua grupe a cate 4 echipe.
Jocurile se vor disputa sistem campionat numai tur.
1-4 4–3
2-4
2-3
1–2
3 -1
Jocurile se vor disputa in zilele de 02, 03 si 05 iunie.
Se califica in etapa finala echipele clasate pe locul 1 in cele doua grupe
In ziua de 07 iunie se va disputa finala Cupei Federatiei la Compexul Sportiv Buftea
de la orele 11.00.
Nota: La jocurile din semifinale si finala daca la terminarea timpului regulamentar de
joc echipele se afla la egalitate, pentru stabilirea castigatorului se vor executa lovituri de
lla 11 m conform Legilor Jocului
Etapa a II –a – Cupa Regiunilor (locurile 7-(12) 14) sau 16)
Se califica echipele clasate pe locurile 7 – 12- 6 echipe -7 – (13) 14 –7 - 8 echipe din fiecare
serie; 7 – 16) – 10) echipe din fiecare serie.
Echipele vor juca sistem campionat numai tur
Seria cu 12 echipe
Et. 1
Et.2
Et. 3
Et. 4
Et. 5
7 – 12
12 – 10 8 – 12
12 - 11
9 - 12
8 – 11
11 – 9
9- 7
7 - 10
10 - 8
9 – 10
7–8
10 - 11
8–9
11 – 7
Jocurile se vor disputa in zilele de 02, 09, 16, 23 si 30 mai = 5 etape
Seriile cu 13 (14) echipe
Et. 1
Et.2
Et.3
Et.4
Et.5
Et.6
Et.7
7 – (14) 14 – 11 8 - 14
14 – 12
9 – 14
14 – 13
10 - (14)
8 – 13
12 – 10 9 – 7
13 – 11
10 – 8
7 – 12
11 - 9
9 – 12
13 – 9
10 – 13 7 – 10
11 – 7
8 – 11
12 - 8
10 – 11 7 – 8
11 – 12
8–9
12 – 13
9 – 10
13 – 7
Jocurile se vor disputa in zilele de 02, 09, 16, 20, 23, ,26 si 30 mai = 6/7 etape
Seria cu 16 echipe
Et.1
Et.2
Et.3
Et.4
Et.5
Et.6
Et.7
Et.8
Et.9
7- 16
16- 12
8- 16
16-7
9 -16
16 - 8
10-16
16- 9
11-16
8- 15
13-11
9-7
14 -12
10 - 8
15 - 13 11 - 9
7 - 14
12 - 10
9- 14
14-10
10 - 15 15 - 11 11- 7
7 -12
12 - 8
8 -13
13 - 9
10- 13
15-9
11 -14
7 - 10
12 - 15 8 - 11
13 - 7
9 - 12
14 - 8
11- 12
7- 8
12 - 13 8 - 9
13 - 14 9 - 10
14 - 15 10 - 11 15 - 7
Jocurile se vor disputa in zilele de 02, 06, 09,13, 16, 19, 23, 26 si 30 mai = 9 etape
Se califica echipele clasate pe locul 1 in cele 8 serii.
Nota: Daca doua sau mai multe echipe se afla la egalitate de puncte la terminarea
campionatului, departajarea echipelor se va face conform art. 27 din R.O.A.F. editia 2014.
Sedinta tehnica pentru stabilirea celor doua grupe si a ordinii jocurilor va avea loc in ziua de
31 mai 2015 orele 13.30 la Casa Fotbalului in prezenta delegatilor echipelor calificate.
Cele 8 echipe calificate vor fi repartizate prin tragere la sorti in doua grupe a cate 4 echipe.
Jocurile se vor disputa sistem campionat numai tur.
1-2 1–3
4-1
3-4
2–4
2 -3
Jocurile se vor disputa in zilele de 02, 03 si 05 iunie.
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In ziua de 07 iunie se va disputa finala Cupei Regiunilor la Complexul Sportiv Buftea de
la orele 09.00.
Nota: La jocurile din semifinale si finala daca la terminarea timpului regulamentar de joc
echipele se afla la egalitate, pentru stabilirea castigatorului se vor executa lovituri de lla 11 m
conform Legilor Jocului.
Criteriile de departajare la toate jocurile vor fi în conformitate cu articolul 27,
punctul 3 din ROAF 2014 cu exceptia etapelor in care sistemul este eliminatoriu.
ATENȚIE: Conform art.54.3 din ROAF 2014, jocurile din Campionatul Național al
Juniorilor A si B precum si la turneele zonale, semifinale si finale pot începe numai dacă
la terenul de joc sunt prezenți medicul sau asistentul medical delegat și medicul sau
asistentul medical al echipei gazdă.
La turneele zonale și la jocurile din finală este obligatorie prezența medicilor
sau a asistenților medicali ai tuturor echipelor participante, întrucât nu există noțiunea
de echipă gazdă și echipă vizitatoare.
Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezența la
terenul de joc a două autosanitare dintre care una trebuie sa fie dotata cu mijloace de
resuscitare, sau a unei autosanitare dotata cu mijloace de resuscitare și a unui autoturism, pe
care să fie inscripționată o cruce roșie pe fond alb. Aceste mijloace de transport trebuie să
stea la dispoziție, în incinta terenului de joc pe toata durata jocului, iar numerele de
înmatriculare ale acestora vor fi înscrise în raportul de arbitraj. La toate jocurile, cadrul
medical delegat va prezenta o delegație eliberată de organul sanitar competent, legitimația de
serviciu, precum și un act de identitate.
Competentele comisiilor FRF sunt:
- Serviciul Copii şi Juniori răspunde de organizarea competiției.
- Comisia Centrală a Arbitrilor răspunde de programarea arbitrilor la toate etapele
competiţiei.
- Comisia de Disciplină a FRF judecă toate cazurile în care este încălcat Regulamentul
Disciplinar și toate cauzele în care nu se respectă ROAF.
Art. III Dispoziţii economice
Fiecare echipă îşi suportă cheltuielile de transport, cazare, masă şi arbitraj în toate etapele
competiţiei.
a) Cluburile organizatoare ale turneului zonal vor suporta cheltuielile de cazare, masă şi
transport local ale delegaţilor FRF.
b) Federaţia Română de Fotbal va acorda premii în materiale sportive echipelor
calificate in finala.
c) FRF, prin Serviciul Copii şi Juniori, va acorda titlul de Campioană Naţională a
Juniorilor A echipei clubului câștigător al finaleisi premii in nateriale sportive
castigatorilor Cupei Federatiei si Cupei Regiunilor. .
d) FRF prin Comisia Tehnica va desemna cel mai bun jucator al finalei si cel mai bun
portar. Acestia vor primi trofee si diplome
e) FRF va acorda cupe,tricouri de campion, medalii si diplome echipelor clasate pe
locurile I – III.
Art. IV. Dispoziţii finale
Campionatul Naţional de Juniori A se dispută în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în
ROAF, ediţia 2014.
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Centrală de Copii şi Juniori.
Criterii de stabilire a localităţilor unde se vor desfăşura jocurile din cadrul turneelor
zonale:
- două terenuri gazonate omologate cu vestiare şi anexele respective în stare foarte
bună și care sunt la dispoziția organizatorilor indiferent de condițiile atmosferice
(ploaie).Vor avea prioritate cluburile care asigura disputarea jocurilor pe
terenuri care au instalatie de nocturna omologata de catre FRF/LPF..
Acesta este principalul criteriu de desemnare a localităţilor unde se vor
desfăşura turneele la toate fazele competitiei cu exceptia fazei finale..
- asigurarea asistenţei medicale gratuite pe tot parcursul turneului (autosanitară dotată
cu aparatură de resuscitare şi medic).
- asigurarea securității echipelor și brigăzilor de arbitri de o firma de protecție și pază în
interiorul stadionului și de jandarmi în exterior. Reprezentanții acestora vor participa
la ședintele tehnice ce se organizează înaintea jocurilor.
- condiții de cazare și masă – contra cost - la hotel sau internat școlar pentru un număr 4
echipe = aproximativ 150 de persoane
- cazare, masă şi transport local pentru delegaţii FRF
NOTĂ. Echipele calificate în fazele superioare ale competiției îşi vor rezolva toate
problemele de transport, cazare și masă.
Dreptul de proprietate al FRF asupra competițiilor de juniori:
FRF este proprietara drepturilor de exploatare a competițiilor pe care le organizează. Toate
jocurile organizate în cadrul competițiilor oficiale de juniori nu pot fi difuzate audiovizual
(televiziune, telefonie mobilă, internet etc.) fără acordul FRF.
Drepturile de exploatare a jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu se pot efectua fără
consimțământul prealabil și expres al FRF.
NOTA. Datele de desfășurare a etapelor superioare ale campionatului pot fi modificate în
funcție de examenele și structura anului școlar 2014 – 2015
Comisia Centrala pentru Copii si Juniori

Red. D.I.

