CUPA NORDULUI
Regulament

Generalitati:
1. Cupa ”NORDULUI” la fotbal în sală - ediţia a I-a se va desfășura în Sala de
sport a orasului Darabani, în perioada 18 – 22.12.2019, fiind organizată de Primăria
Orașului Darabani în parteneriat cu Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” Darabani, Liceul
”Dimitrie Cantemir” Darabani, TV Darmir Darabani și ACS Sporting Darabani.
2. Prin participarea la ediția a I-a a Cupei NORDULUI echipele înscrise în
competiție sunt obligate să respecte întocmai regulamentul.
3.
Regulamentul
afişat
pe
www.darabaneni.ro
si
www.facebook.com/acssporting.darabani. are caracter oficial şi poate fi modificat de
către organizatori doar cu anunțarea în prealabil a echipelor participante.
Participanti:
1. Cupa ”NORDULUI” - ediția a I-a, este destinată persoanelor domiciliate în
județul Botoșani sau născute în județul Botoșani (conform datelor din CI).
2. Este interzisă participarea jucătorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, daca
aceștia nu au acordul scris al părinților pentru participarea la aceasta competiție.
3. Pot participa la Cupa NORDULUI jucătorii legitimați la o echipă care
evoluează în fotbalul românesc.
Înscrieri:
1. Înscrierile în competiție se fac până în data de 15 decembrie 2019, iar taxa de
participare la Cupa ”NORDULUI” - ediția I-a este în valoare de 100 de lei de echipă.
2. Echipele vor avea un lot de maxim 8 jucători şi minim 5. OBLIGATORIU în lot
trebuie să fie cel puțin doi jucători născuți după 1 ianuarie 2001 (under 18), din care cel
puțin unul pe teren pe toata durata partidei.
3. Fiecare echipă va desemna un delegat, care are obligația de a ține legătura
între jucători şi organizatori şi să achite taxa de participare. Delegatul poate fi unul
dintre jucători sau chiar antrenorul.
4. Antrenorul unei echipe are drept de joc doar dacă este înscris în lotul de
jucători.
5. Echipele participante vor achita integral taxa de înscriere până la data de 15
decembrie 2019, în caz contrar urmând sa fie excluse din competiție.
6. Înscrierea echipelor se face în ordinea solicitărilor, numărul locurilor fiind
limitat la 8 echipe.
7. Echipele participante trebuie să predea organizatorilor Fişa de înscriere
completată integral până cel târziu în data de de 17.12.2019, orele 12:00, împreună cu
copiile cărţilor de identitate (CI), adeverinţele medicale ale jucătorilor precum si acordul
scris al parintilor acolo unde se impune. Fiecare jucător trebuie să prezinte o
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adeverință medicală de la medic în care să se consemneze că este clinic sănătos-apt
efort fizic pentru a participa în competiții sportive. Participanţii îşi dau acordul ca
organizatorii Cupei NORDULUI să folosească datele cu caracter personal din CI ale
jucătorilor în cadrul competiţiei.
8. Jucătorii vor putea alege numele echipei pe care o reprezintă.
9. După înscrierea la Cupa NORDULUI, dacă o echipă se retrage din competiţie
din varii motive, nu i se va returna taxa de participare.
Organizare:
1. Organizatorii vor pune la dispozitia echipelor terenul de joc, echipament
sportiv (mingi, maieuri de departajare, etc).
2. Arbitrajul va fi asigurat de catre persoane competente (arbitri în campionatul
judeţean botoşănean sau profesori de educație fizică și sport)
3.Organizatorii
vor
posta
pe
site-ul
www.darabaneni.ro
si
www.facebook.com/acssporting.darabani fotografii şi clipuri de la partidele disputate.
Publicarea şi difuzarea imaginilor de la Cupa NORDULUI se face doar cu acordul
organizatorilor şi al partenerilor media.
4. Organizatorii au obligaţia de a ţine legătura cu reprezentanţii echipelor şi să îi
ţină la curent cu toate detaliile referitoare la competiţie.
5. Prin înscrierea la Cupa
NORDULUI, participanţii îşi dau acordul că
organizatorii sunt absolviţi de orice vină în cazul unor accidentări sau probleme
medicale suferite de jucători în timpul meciurilor.
Sistem de desfăşurare:
1. Echipele înscrise vor fi repartizate, în urma tragerii la sorţi, în 2 grupe, care vor
juca în sistem turneu, fiecare cu fiecare.
2. Primele două echipe din fiecare grupă care au acumulat cele mai multe puncte
vor accede în faza superioară a competiţiei.
Programarea meciurilor:
1. Prin participarea la Cupa NORDULUI, echipele îşi dau acordul să
respecte,fără excepţie, programarea meciurilor în intervalul orar stabilit de organizatori.
2. Nu se acceptă cererile de reprogramare venite din partea echipelor, ele fiind
obligate să se prezinte cu 30 de minute înaintea partidei pe care o au de disputat. O
echipă care nu se prezintă la meci, indiferent de motive, va fi sancţionată cu pierderea
partidei respective cu 3-0 la “masa verde”.
3. Orele de diputare ale meciurilor vor fi afişate pe www.darabaneni.ro si
www.facebook.com/acssporting.darabani cu minim 24 de ore înaintea datei stabilite.
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Reguli de joc:
La Cupa NORDULUI se aplică regulile obişnuite ale jocului de fotbal în sală, cu
precizările:
1. Meciurile de la Cupa NORDULUI se desfăşoară între echipe care au în
componenţă cel mult cinci jucători, dintre care unul va evolua pe postul de portar.
2. Timp de joc: 2 reprize a câte 20 min. cu pauză de 5 min între reprize.
3. La meciurile din cadrul Cupei NORDULUI se aplică regulamentul FIFA de fotbal
în sală, cu următoarele precizări:
- Mingea repusă în joc de la centrul terenului trebuie împinsă în jumătatea
adversă. Este permisă marcarea unui gol direct din lovitură de începere.
- Portarul va repune mingea ieşită în aut de poartă numai cu mâna. Este interzisă
marcarea unui gol cu mâna.
- Portarul este obligat să joace pasa primită de la un coechipier numai cu piciorul,
în caz contrar urmând ca echipa acestuia să fie sancţionată cu lovitură liberă
indirectă de la marginea suprafeţei de pedeapsă.
- Când mingea atinge suprafeţele de deasupra terenului, adversarii o vor relua din
aut de tuşă.
- Auturile se execută cu piciorul, de pe linia de tuşă. Nu se poate înscrie gol direct
din aut.
- La executarea auturilor şi a cornerelor, distanţa adversarului faţă de minge
trebuie să fie de 3 metri, iar în cazul loviturilor libere de 5 metri.
- Sunt strict interzise alunecările asupra adversarului când acesta are mingea la
picior, nefiind interzise însă alunecările atunci când mingea se află la o distanţă
suficientă pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a adversarului.
- Portarul are dreptul să execute alunecări doar în propria suprafaţă de pedeapsă.
4. În cazul întârzierii jocului, arbitrul poate dicta minute adiţionale de joc pentru
fiecare dintre cele două reprize.
5. Jucătorii de rezervă sunt obligaţi să stea în afara incintei terenului de joc.
6. Antrenorii celor două echipe au dreptul de a sta în incinta terenului, dar în afara
suprafeţei de joc.
7. Numărul schimbărilor este nelimitat.
8. Schimbările se efectuează doar pe la jumătatea terenului.
9. Arbitrul va întrerupe jocul când jucatorul schimbat este portarul uneia dintre
echipe.
Suspendări şi sancţiuni
1. Cartonaşele galbene se contorizează doar pentru partida în curs.
2. Un jucător care a primit două cartonaşe galbene va fi eliminat de pe teren, iar
locul acestuia poate fi luat de către un coechipier după două minute de joc
efectiv sau dacă echipa aflată în inferioritate numerică primește gol. Jucătorul
eliminat nu va fi suspendat pentru partida următoare.
3. Un jucător care a fost sancţionat direct cu cartonaş roşu va fi eliminat de pe
teren, iar locul acestuia poate fi luat de către un coechipier după cinci minute de
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joc efectiv sau dacă echipa aflată în inferioritate numerică primește gol. În funcţie
de gravitatea infracţiunii comise, jucătorul eliminat poate fi suspendat pentru unul
sau două meciuri, decizie care va fi luată de arbitru împreună cu organizatorii.
4. Jucătorii care primesc cartonaş roşu direct, vor fi obligaţi sa plătească o
penalizare în valoare de 10 lei, în caz contrar echipa lor nu va mai fi programată
la partidele următoare.
5. În cazul în care cel puţin trei dintre jucătorii unei echipe care se află pe teren sunt
sancţionaţi cu cartonaş roşu, indiferent dacă direct sau din cauza cumulului de
cartonaşe galbene, echipa va fi sancţionată cu pierderea meciului cu 3-0 la
“masa verde” din cauza imposibilităţii de a continua partida cu minim trei jucători
pe teren.
6. Dacă din varii motive, ambele echipe sunt sancţionate cu pierderea meciului cu
3-0 la “masa verde”, partida nu va fi reprogramată în nici o circumstanţă. În cazul
în care ambele echipe sunt sancţionate cu pierderea meciului cu 3-0 la “masa
verde” în timpul fazelor eliminatorii, echipa pe care urmează să o întâlnească în
turul următor va fi declarată câştigătoare din oficiu.
7. Jucătorii care instigă la agresivitate şi violenţă, care folosesc injurii şi nu
manifestă respect şi fair-play faţă de adversari, coechipieri, arbitri, spectatori şi
persoanele oficiale de la terenul de joc vor fi sancţionate cu cartonaş galben sau
roşu, în funcţie de gravitatea actului de indisciplină comis.
8. Echipele care nu dau dovadă de fair-play faţă de toate persoanele implicate
direct sau indirect în competiţie vor fi sancţionate cu pierderea meciului cu 3-0 la
“masa verde”.
9. Partidele în care una dintre echipe nu prezintă minim trei jucători la ora de
începere vor fi iniţial amânate cu 10 minute. Dacă nici după acest interval una
dintre echipe nu prezintă minim trei jucători pe teren, echipa adversă va fi
declarată învingătoare cu 3-0 la “masa verde”.
10. Echipele care nu vor respecta una sau mai multe prevederi din capitolul
“Eligibilitate” vor fi sancţionate cu pierderea partidei respective cu 3-0 la “masa
verde”.
11. Echipele care încalcă de două ori, în cadrul aceleiaşi ediţii, una sau mai multe
prevederi din capitolul “Eligibilitate” vor fi sancţionate cu excluderea din
competiţie.
12. Dacă o echipă este exclusă din competiţie înainte de terminarea meciurilor din
grupă, toate rezultatele obţinute până în acel moment vor fi anulate, iar
adversarele lor vor caştiga cu 3-0 la “masa verde” meciurile directe.
Departajare:
1. La finalul fazei grupelor, când două echipe se află la egalitate de puncte, se va
lua în considerare următoarele criterii:
a. rezultatul din meciul direct;
b. golaveraj total;
c. Număr goluri total marcate.
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2. Dacă trei sau mai multe echipe se află, la finalul meciurilor din grupe, la egalitate,
vor fi luate în considerare următoarele criterii de departajare: numărul de puncte
obţinute în meciurile directe; golaverajul obţinut în meciurile directe; numărul de
goluri marcate în meciurile directe.
3. Dacă două echipe vor fi la egalitate după aplicarea tuturor criteriilor, vor juca un
meci de departajare.
1. Contestaţiile pot veni doar din partea delegatului echipei şi se întocmesc în scris.
2. Taxa de contestaţie este în cuantum de 20 lei.
3. Formularul de contestaţie va fi semnat de catre delegaţii ambelor echipe implicate,
observatorul de joc şi arbitrul întâlnirii. Dacă una dintre părţi refuză să ia la cunoştinţă,
acest lucru va fi menţionat în formular.
4. O echipă poate contesta doar dreptul de joc al propriilor adversari din etapa
respectivă, nu şi al altor jucători implicaţi în competiţie.
5. Decizia finală aparţine organizatorilor, este irevocabilă şi neatacabilă pe nici o cale.
Alte precizări:
1. Echipele excluse din competiţie sau eliminate ca urmare a pierderii unui meci la
“masa verde” cu 3-0 nu beneficiază de returnarea taxei de participare.
2. În cazul problemelor ivite pe parcurs, care nu sunt menţionate în prezentul
regulament, organizatorii au dreptul de a supune soluţia la vot tuturor echipelor,
dar decizia finală le aparţine în totalitate şi este irevocabilă şi neatacabilă pe nici
o cale.
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