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REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CAMPIONATULUI EPARHIAL DE SPORT 

COMPETIȚIA DE FOTBAL MASCULIN 

CLUJ-NAPOCA, 6-8 MAI 2016 

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1 Campionatul Eparhial de Sport este organizat de Episcopia Română Unită cu Roma, greco-

catolică de Cluj-Gherla prin Departamentul de Tineret și ASTRU Cluj. 

 

Art. 2 Campionatul Eparhial de Sport se desfășoară în perioada 6-8 mai 2016 în Cluj-Napoca, la 

Centrul Manresa, str. Tudor Arghezi, nr. 2. 

 

II. ÎNSCRIEREA ECHIPELOR 

 

Art. 3 Campionatul este destinat tinerilor din Eparhia de Cluj-Gherla cu vârsta între 14 – 21 de ani. 

 

Art. 4 Pentru înscriere, fiecare echipă va completa fișa de înscriere (Anexa 1) și lista jucătorilor 

(Anexa 2) pe care o vor trimite la adresa de mail cluj@astru.ro 

 

Art. 5 Fiecare echipă va fi compusă din 6 jucători, dintre care un portar. Jucătorii pot proveni din 

aceeași Parohie, sau, după caz, din parohii alăturate. 

 

Art. 6 Vor fi acceptate primele 4 echipe înscrise, data limită pentru înscrieri fiind ___________ 

 

Art. 7 Pentru participarea la campionat nu se percepe o taxă de înscriere, iar transportul jucătorilor 

va fi decontat de către organizatori în proporție de 50%. 

 

III. DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI 

 

Art. 8 Campionatul se va desfășura în două faze, denumite în continuare Faza 1 și Faza 2. 

 

Art. 9 În Faza 1, echipele vor juca în sistem campionat, fiecare cu fiecare, totalizând un număr de 

6 meciuri, după cum urmează: Echipa 1 vs Echipa 2; Echipa 1 vs Echipa 3; Echipa 1 vs Echipa 4; 

Echipa 2 vs Echipa 3; Echipa 2 vs Echipa 4; Echipa 3 vs Echipa 4. 

 

Art. 10 Pentru stabilirea ordinii de desfășurarea a meciurilor din Faza 1, se va organiza o tragere la 

sorți, în seara zilei de 6 mai, la care vor participa toți jucătorii celor 4 echipe înscrise, precum și 

toți membrii echipei de organizare. 

 

Art. 11 Pentru fiecare victorie, echipa câștigătoare va primi 3 puncte, iar cea învinsă 0 puncte. În 

caz de egalitate fiecare echipă va primi câte 1 punct. 

 

Art. 12 După desfășurarea celor 6 partide din Faza 1 se va stabili clasamentul final. În cazul în 

care în clasamentul final vor fi două sau mai multe echipe cu același număr de puncte, criteriile de 
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departajare vor fi după cum urmează: 

a. Rezultatul din meciul direct 

b. Golaverajul 

c. Numărul mai mare de goluri marcate 

d. Numărul mai mic de goluri primite 

e. Tragere la sorți 

 

Art. 13 În faza 2 se vor disputa finalele campionatului, după cum urmează:  

a. Finala mare, pentru stabilirea câștigătoarei campionatului se va disputa între echipele 

clasate pe locurile 1, respectiv 2 la finalul Fazei 1; 

b. Finala mică, pentru stabilirea echipei de pe locul 3 se va disputa între echipele de pe 

locurile 3, respectiv 4 la finalul Fazei 1. 

 

Art. 14 În faza 2, în cazul în care la finalul timpului regulamentar al unui meci, scorul va fi egal, 

se va trece la executarea loviturilor de pedeapsă. 

 

IV. DESFĂȘURAREA MECIURILOR 

 

Art. 15 Fiecare meci se va disputa pe durata a două reprize de câte 15 minute. Pauza dintre cele 2 

reprize va fi de 10 minute. 

 

Art. 16 Înainte de fiecare meci, echipele care urmează să dispute meciul respectiv, vor avea la 

dispoziție un timp de 10 minute pentru încălzire pe terenul de joc. 

 

Art. 17 Fiecare meci va fi arbitrat de către un arbitru desemnat de către echipa de organizare. 

 

Art. 18 Regulile de joc sunt cele stabilite de normele FIFA și UEFA pentru meciurile de fotbal în 

sală. 

 

Art. 19 În cazul în care un jucător este sancționat cu cartonaș roșu, fie direct, fie prin cumularea a 

două cartonașe galbene, acesta va părăsi suprafața de joc timp de 10 minute. 

 

V. PREIMIERI 

 

Art. 20 La finalul campionatului se vor acorda premii speciale după cum urmează: 

a. Câștigătoarei campionatului, stabilită în urma Finalei mari, conform art 13, a. din prezentul 

regulament 

b. Golgheterului campionatului; În situația în care vor fi 2 sau mai mulți jucători cu același 

număr de goluri marcate, criteriile de departajare vor fi după cum urmează: 

- Numărul mai mare de goluri marcate într-un singur meci 

- Numărul mai mare de goluri marcate în meciurile din Faza 2 

- Numărul mai mare de goluri marcate în meciurile din Faza 1 

- Tragere la sorți 
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