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REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CAMPIONATULUI  

„EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE PRIN SPORT” 

COMPETIȚIA DE FOTBAL MASCULIN 

CLUJ-NAPOCA, 17 SEPTEMBRIE 2022 

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE  

Art. 1 Campionatul „Educație și sănătate prin sport” este organizat de Asociația Tineretului 

Român Unit - ASTRU Cluj, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj.  

Art. 2 Campionatul „Educație și sănătate prin sport” se desfășoară în data de 17 septembrie 

2022 în Cluj-Napoca.  

Art. 3 Fiind o competiție destinată exclusiv amatorilor, în cadrul Campionatului „Educație și 

sănătate prin sport”, la competiția fotbal masculin nu este încurajată participarea jucătorilor 

legitimați la secția de fotbal a oricărui club sportiv la nivel de juniori, tineret sau amatori.  

II. ÎNSCRIEREA ECHIPELOR  

Art. 4 Campionatul este destinat tinerilor din Eparhia de Cluj-Gherla cu vârsta între 14 - 30 

de ani. Excepții se admit doar în cazul preoților.  

Art. 5 Pentru înscriere, fiecare echipă va completa fișa de înscriere și lista jucătorilor (Anexa 

1) pe care o vor trimite la adresa de mail cluj@astru.ro  

Art. 6 Fiecare echipă va fi compusă din 5 jucători, dintre care un portar. Nu se admit jucători 

de rezervă. Jucătorii pot proveni din aceeași Parohie, sau, după caz, din parohii alăturate.  

Art. 7 Vor fi acceptate primele 8 echipe înscrise, data limită pentru înscrieri fiind 13.09.2022.  

Art. 8 Pentru participarea la campionat nu se percepe o taxă de înscriere.  

III. DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI  

Art. 9 Campionatul se va desfășura în două faze, denumite în continuare Faza 1 și Faza 2. 

Art. 10 În Faza 1, echipele vor fi împărțite în 2 Grupe, a și B, și vor juca în cadrul grupei în 

sistem campionat, fiecare cu fiecare, totalizând un număr de 6 meciuri / grupă, 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. 11 Pentru stabilirea ordinii de desfășurarea a meciurilor din Faza 1, se va organiza o 

tragere la sorți. 

Art. 12 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. 13 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 departajare vor fi după cum urmează: 

a) Golaverajul 

b) Numărul mai mare de goluri marcate 

c) Numărul mai mic de goluri primite 

d) Tragere la sorți  
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Art. 14 În faza 2 se vor disputa, în funcție de numărul de echipe înscrise, semifinalele, 

respectiv finalele campionatului, după cum urmează:  

a. Două semifinale, într-o singură manșă, echipele câștigătoare ale fiecărei semifinale urmând 

a fi calificate în finala mare, iar echipele învinse în semifinale urmând a disputa finala mică. 

Pentru semifinale împerecherea echipelor de va realiza astfel Loc 1 Grupa A – Loc 2 Grupa 

B, respectiv Loc 1 Grupa B – Loc 2 Grupa A.  

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

cele două semifinale.  

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

câștigătoare ale celor 2 semifinale.  

Art. 15 În faza 1, 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. 16 Fiecare meci se va disputa pe durata a două reprize de câte 10 minute. Pauza dintre 

cele 2 reprize va fi de 5 minute.  

Art. 17 Înainte de fiecare meci, echipele care urmează să dispute meciul respectiv, vor avea la 

dispoziție un timp de 3 minute pentru încălzire pe terenul de joc.  

Art. 18 Fiecare meci va fi arbitrat de către un arbitru desemnat de către comitetul de 

organizare.  

Art. 19 Regulile de joc sunt cele stabilite de normele FIFA și UEFA pentru meciurile de 

minifotbal.  

Art. 20 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 pentru tot restul 

meciului.  

Art. 21 În situația în care în timpul desfășurării uni meci, o echipă ajunge în situația ca doi 

jucători proprii să fie sancționați cu cartonaș roșu, fie direct, fie prin cumularea a două 

cartonașe galbene, meciul va fi încheiat, iar echipa în cauză va fi declarată învinsă cu scorul 

de 0-3.  

Art. 22 În timpul desfășurării meciurilor, jucătorii pot părăsi suprafața de joc doar cu acceptul 

arbitrului. De asemenea jucătorii pot reveni pe suprafața de joc doar cu acceptul arbitrului.  

V. PREIMIERI  

Art. 21 La finalul campionatului se vor acorda premii speciale după cum urmează:  

a. Câștigătoarei campionatului, stabilită în urma Finalei mari, conform art. 14 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  

- Tragere la sorți  

 

 


