REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NATIONAL DE
JUNIORI C
EDITIA 2014 - 2015

ART. 1 PARTICIPANTI
In etapele judetene organizate de AJF-uri participa obligatoriu echipele de
juniori apartinind cluburilor din diviziile A, B, C si cluburile cu activitate
exclusiva de juniori,cluburile apartinind M.E.C. si pe baza de inscriere si alte
cluburi si asociatii din judete, afiliate la F.R.F. sau A.J.F.
Se califica pentru fazele finale superioare ale competitiei organizate de
F. R. F. echipele campioane de judet si echipele clasate pe locul 2 din
judetele care au organizat campionatul cu minim 14 echipe apartinand unor
unitati sportive diferite afiliate la AJF/FRF.
Echipele campioane si echipele clasate pe locul 2 vor fi transmise la
Comisia Centrala de Copii si Juniori pina la data de 20 mai 2015.
Tot pana la aceasta data se pot transmite si optiuni pentru organizarea
turneelor zonale.
Art.1.1 DREPTUL DE JOC
Au drept de joc in Campionatul national al juniorilor C editia
2014/2015, jucatorii nascuti in anul 2000 si mai mici
SISTEMUL DE DESFASURARE
ART. 2.1 CAMPIONATELE JUDETENE
Faza Judeteana: Septembrie 2014 – 17 mai 2015
Turnee zonale:
04 - 07 iunie 2015
Turnee semifinale: 13 - 17 iunie 2015
Finala:
21 iunie 2015
ART 2.2 TURNEELE ZONALE
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de judet si a echipelor clasate pe locul 2 din judetele care au organizat
campionatul la acest nivel cu minim 14 echipe apartinand de unitati sportive
diferite si pentru care A.J.F a transmis confirmarea de participare, repartizate in
serii dupa cum urmeaza;
Zona 1- Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui= 6
Zona 2- Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta = 6
Zona 3 – Calarasi, Ialomita, Giurgiu, , Dambovita, Prahova, Arges= 6
Zona 4 – Valcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti, Teleorman = 6
Zona 5 – Caras – Severin, Hunedoara, Timis, Arad = 4
Zona 6 – Bihor, Cluj, Salaj, Satu-Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud = 6
Zona 7 – Alba, Mures, Sibiu, Harghita, Covasna, Brasov =6
Zona 8 – Bucuresti – Ilfov = 2
Localitatile de desfasurare si ordinea meciurilor din turneele zonale se
vor stabili in sedinta tehnica din 28 mai 2015 orele 12.00 la Casa Fotbalului,
in prezenta delegatilor echipelor calificate.
Jocurile se desfasoara in urmatoarele perioade:
Turneele zonale: 04 – 07 iunie 2015
Turneul semifinal: 13 - 17 iunie 2015
Finala:
21 iunie 2015
JOCURILE DIN CADRUL TURNEELOR ZONALE SE VOR DISPUTA
DUPA CUM URMEAZA:
Seriile cu 4 echipe
ZIUA 1

ORELE 16;30
ORELE 18;00

1-4
2-3

ZIUA 2

ORELE 16;30
ORELE 18;00

4-3
1-2

ZIUA 3

LIBER

ZIUA 4

ORELE 09;00
ORELE 11;00

2-4
3–1

In situatia in care in ultima zi calificarea poate fi decisa la golaveraj
intrucat echipele pot sa realizeze acelasi numar de puncte, jocurile se vor
disputa de la aceeasi ora.
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pentru Copii si Juniori pentru a se lua masurile necesare in vederea delegarii a
doua brigazi.
Seriile cu 6 echipe
Echipele castigatoare ale campionatului judetean vor fi repartizate prin
tragere la sorti in doua grupe a cate trei echipe. Echipele castigatoare ale grupelor
vor disputa finala grupei.Jocurile se vor desfasura in cuplaj (grupa A si GrupaB)
pe acelasi teren, la ore diferite cu un interval de o jumatate de ora intre jocuri
2 – 3 A-4 iunie 3 – 1 A – 5 iunie 1 – 2 A 6 iunie
2–3B
3–1B
1–2B
7 iunie finala zonei
In situatia in care jocul se termina la egalitate se vor executa lovituri de
penalitate conform Legilor Jocului pentru stabilirea invingatorului.
Jocurile se vor disputa pe parcursul a doua reprize a 35 minute fiecare cu
o pauza regulamentara de 15 minute intre reprize.Pe parcursul jocului se pot
efectua 5 schimbari de jucatori de catre fiecare echipa.
Se vor acorda 3 puncte pentru joc cistigat, 1 punct pentru joc egal si 0
puncte pentru joc pierdut.
Cistigatoarea seriei va fi echipa care va acumula cel mai mare numar de
puncte.
In cazul in care 2 sau mai multe echipe se afla la egalitate de puncte, clasamentul
se va intocmi pe baza criteriilor de departajare aratate mai jos, aplicate in ordine
prin eliminare fara a se mai reveni asupra lor.
a)
numarul mai mare de puncte obtinute in jocurile directe obtinute in
meciurile dintre ehipele aflate la egalitate de puncte.
b) golaverajul mai bun in jocurile directe.
c) numarul mai mare de goluri marcate in jocurile directe .
d) golaverajul general mai bun in tote jocurile din grupa .
Daca aceasta procedura nu da rezultat se aplica criteriul
e). tragere la sorti
La toate jocurile se vor prezenta carnetele de legitimare avind viza anuala a
F. R. F. sau A. J. F. pe anul 2015 si aviz medical valabil acordat de catre
Policlinica pentru Sportivi, acestea vor fi insotite in mod obligatoriu de
buletinele de identitate in original sau de pasaport.
Jucatorii care vor acumula doua avertismente nu vor avea drept de joc in
urmatorul joc din grupa sau din turneul semifinal. Daca al doilea avertisment va
fi primit in ultimul joc din grupa sau in ultimul joc din turneul semifinal,,
jucatorul va avea drept de joc in etapa urmatoare, turneului semifinal,respectiv
finala avertismentele acumulate anulandu-se.
Etapele de suspendare neefectuate in turneul zonal ca urmare a unei eliminari
directe isi continua efectul si in etapele superioare ale competitiei.
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ART.2.3

TURNEUL SEMIFINAL.

Se desfasoara in doua grupe a cite 4 echipe cu participarea echipelor
castigatoare a celor 8 zone.
Sedinta tehnica pentru stabilirea localitatilor de desfasurare a
semifinalelor a componentei grupelor si a ordinii jocurilor, va avea loc pe data 10
iunie 2015 orele 12.00 la Casa Fotbalului in prezenta delegatilor echipelor
calificate.
Perioade de desfasurare: 13 - 17 iunie 2015
Turneul semifinal: 13 – 17 iunie 2015
Jocurile se vor disputa astfel :
Ziua 1
Orele 16.00 1 – 4
Orele 18.00 2 – 3
Ziua a 2 –a Orele 16.00 4 – 3
Orele 18.00 1 – 2
Ziua a 3 –a
Zi libera
Ziua a 4 – a Orele 09.30 2 – 4
Orele 11.00 3 – 1
Nota: In ultima zi daca echipa castigatoare a turneului semifinal poate fi decisa la
golaveraj jocurile se vor disputa la aceeasi ora.
Jucatorii care vor acumula doua avertismente nu vor avea drept de joc in
urmatorul joc din turneul semifinal. Daca al doilea avertisment va fi primit in
ultimul joc din turneul semifinal,jucatorul va avea drept de joc in etapa urmatoare
,respectiv finala, avertismentele acumulate anulandu-se.
Etapele de suspendare neefectuate in turneul zonal ca urmare a unei
eliminari directe isi continua efectul si in etapele superioare ale competitiei.
Etapele de suspendare neefectuate in turneul semifinal ca urmare a eliminarii
directe isi continua efectul in finala campionatului.
ART. 2.4

FINALA – 21 iunie 2015 orele 20.00 la Centrul Tehnic Buftea

Loc 1-2 - CÂŞTIGĂTOAREA GRUPEI I – CÂŞTIGĂTOAREA GRUPEI II
In caz de egalitate dupa terminarea jocului castigatoarea se va stabili dupa
executarea de lovituri din punctul de pedeapsa.
ECHIPA CASTIGATOARE VA FI DECLARATA CASTIGATOAREA
CAMPIONATULUI NATIONAL DE JUNIORI C EDITIA 2014 / 2015.
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La jocurile din turneele zonale, turneul semifinal si finala fiecare
echipa va fi insotita de cate un medic sau asistent medical.
Asistenta medicala (medic delegat, autosanitara dotata cu mijloace de
resuscitare) va fi asigurata gratuit de catre organizatori.
ART.4. DISPOZITII ECONOMICE
Fiecare echipa isi va suporta cheltuielile de transport, cazare , masa si
arbitraj pe toata durata competitiei.
Fiecare club este responsabil de comportarea jucatorilor , oficialilor si
suporterilor proprii.
FRF nu poate fi facuta raspunzatoare de orice pierdere ar fi suferita de catre o
persoana fizica, un club sau asociatie sportiva.
Criterii de stabilire a localitatilor unde se vor desfasura jocurile din etapa zonala
si semifinala.
- doua terenuri gazonate omologate de catre F.R.F. cu vestiare si anexele
respective in stare foarte buna puse la dispozitie pe toata durata terenului
indiferent de starea timpului.
- asistenta medicala gratuita pe tot parcursul turneului cu autosanitara dotata
cu mijloace de resuscitare si medic.
- cazare , masa , transport local pentru delegatii F.R.F.
Dreptul de proprietate al FRF asupra competitiilor de juniori
FRF este proprietara drepturilor de exploatare a competiiilor pe care le
organizeaza. Toate jocurile din cadrul competitiilor oficiale de juniori nu pot fi
utilizate audiovizual (televiziune, telefonie mobila, internet, etc.)fara acordul
FRF.
Organizatorii turneelor zonale si semifinale care doresc sa transmita
jocurile audiovizual trebuie sa aiba consimtamantul Directiei de Comunicare din
cadrul FRF.
Drepturile de exploatare ale jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu
se pot efectua fara consimtamantul prealabil si expres al FRF.
Comisia Centrala pentru Copii si Juniori
20 august 2015
D.I

