Cupa Ladislau Brosovszky 2018
Regulament

Turneul de fotbal “Cupa Ladislau Brosovszky 2018”, se va disputa în sală de sport
cu teren sintetic.
Categorii:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 – Arad
Informații despre joc (2006-2010):
8 echipe în fiecare categorie formând 2 grupe cu 4 echipe. Vor juca fiecare cu fiecare.
Sistem "5 + 1"
Timp de joc: 18 de minute
Pauză între meciuri: 5 minute
Mărimea mingii: 4
Informații despre joc - (2011):
4 echipe, joacă fiecare cu fiecare.
Sistem: "3 vs 3", cu porți mai mici.
Timp de joc: 3 x 5 minute
Pauză în timpul meciului: 2 minute
Pauză între meciuri: 5 minute
Mărimea mingii: 4

Punctajul:
Joc castigat – 3 puncte;
Joc terminat la egalitate – 1 punct;
Joc pierdut – 0 puncte.
Faza grupelor:
In caz de egalitate la puncte intre doua echipe, dupa jocurile din faza grupelor, vor intra in vigoare
urmatoarele criterii de departajare:
1.) Rezultat direct.
2.) Golaveraj general.
3.) Numarul mai mare de goluri marcate.
4.) Numarul mai mic de goluri primite.
5.) Tragerea la sorti.
In caz de egalitate intre trei echipe, vor intra in vigoare urmatoarele criterii de departajare:
1.) Se vor calcula rezultatele dintre cele trei formatii si se va califica echipa cu cele mai multe puncte
adunate din jocurile directe cu celelalte doua echipe.
2.) Golaverajul rezultat din jocurile cu celelalte doua echipe.
3.) Numarul mai mare de goluri marcate cu celelalte doua echipe.
4.) Numarul mai mic de goluri primite cu celelalte doua echipe.
5.) Golaverajul general din grupa.
6.) Numarul mai mare de goluri marcate in grupa.
7.) Numarul mai mic de goluri primite in grupa.
8.) Tragerea la sorti.
Exceptii:
In cazul in care, un meci deja inceput se va intrerupe din cauze de forta majora sau din motive ce
nu tin de organizatorii competitiei, jocul va fi finalizat cu rezultatul din momentul intreruperii acestuia..
In cazul in care un meci se amana sau se intrerupe inainte de inceperea partidei, acesta va fi
reprogramat dupa intrunirea staff-ului competitional.

Lovitura de incepere a meciului:
Lovitura de incepere si de reincepere a jocului: mingea se va da catre propiul teren; este interzisa
inceperea jocului cu sut direct la poarta adversa.
Lovitura de poarta:
Lovitura de poarta va fi executata cu mana din interiorul suprafetei de poarta doar de catre portar.
Fără să treacă de centrul terenului
Portarul nu are voie sa prinda mingea cu mana trimisa in mod voit de catre un coechipier.
Lovitura de margine:
Lovitura de margine se executa cu piciorul
Dintr-o lovitura de la margine (aut), nu se poate marca direct, fara sa o atinga un alt
jucator.
Lovitura libera:
Lovitura directa: zidul se va aseza la o distanta de 5 metri
Lovitura indirect: din interiorul careului se va executa de pe linia ce marcheaza acest careu.
Lovitura de pedeapsa:
Lovitura de pedeapsa se va executa de la 7 metri
Numarul de jucatori si rezerve:
Fiecare echipa va dispune in fiecare meci de toti jucatorii inscrisi la turneu – maxim 15.
Corpul tehnic va fi format dintr-un singur antrenor licentiat care va aparea pe foaia de joc.
Schimbarile de joc vor fi efectuate toate si se vor efectua doar pe la jumatatea terenului, fara
acordul arbitrului.
Un jucator poate juca la o singura echipa si la o singura categorie de varsta!
Arbitrii:
Organizatorii asigura pe toata durata partidei,
- doi arbitrii de centru
Arbitrul va reprezenta autoritatea maxima pe terenul de joc si va avea puteri depline pentru a
suspenda sau anula vreun joc in cazul in care va observa orice atitudine negativa din partea
vreunei echipe.
Arbitrii vor nota dupa fiecare partida cel mai bun jucator si cel mai bun portar iar la final
se va decerna la fiecare categorie de varsta jucatorul si portarul turneului.
Foaia de joc (Acte necesare):
Foaia de joc se va face o singura data la inceputul turneului.
Antrenorii fiecarei echipe trebuie sa aiba un document care sa ateste varsta fiecarui jucator.
Prin semnarea foii de joc delegatul echipei confirma faptul ca toti copii au efectuat viza medicala si
sunt apti pentru sport.
Foaia de joc trebuie prezentata la masa oficiala de joc a organizatorilor si arbitrilor in care se
specifica componenta echipei cu jucatorii inscrisi la aceasta categorie de varsta (foaia de joc primita la
inceputul competitiei).
Foaia de joc trebuie predata si copletata la masa oficiala cu minim 10 min.inainte de inceperea
primului joc al sau.
Foaia de joc trebuie completata in totalitate,altfel echipa nu poate participa la turneu.
Echipamentul:
Fiecare echipa este obligata sa poarte tricouri de aceeasi culoare (in cadrul unei echipe) cu numar
pe spate, care sa corespunda cu cele trecute in foaia de joc.
Este obligatoriu ca toti jucatorii sa aibe aparatori pentru tibie.
Punctualitatea:
Echipele trebuie sa fie pregatite de joc cu 15 minute inaintea startului partidei.

In cazul in care la ora stabilita de incepere a jocului, o echipa nu este prezenta pe teren, aceasta
va dispune de o perioada de 5 minute pentru a se alinia la start, altfel, va pierde meciul prin
neprezentare cu scorul de 3-0.
Sanctiuni (cartonase):
Cartonase:
-Jucatorul care va fi eliminat cu doua cartonase galbene sau cartonas rosu direct, in locul lui poate
intra alt coichipier dupa 5 minute de joc in inferioritate numerica.
-Jucatorul ce va fi eliminat cu cartonas rosu direct sau ca urmare a acumularii a doua cartonase
galbene va juca urmatoarea etapa (cumulul de cartonase nu se contabilizeaza).
Comportamentul echipelor:
Echipele care demonstreaza in timpul turneului, o atitudine violenta, protesteaza la deciziile
arbitrilor, duritati asupra jucatorilor adversi, proteste la adresa organizatorilor, pot fi excluse automat
din turneu.
Reprezentantii oficiali ai echipelor, vor fi direct responsabili de atitudinea si comportamentul
propriilor jucatori in relatia cu arbitrii, colegii, adversarii, publicul, organizatorii competitiei, dar si de
materialele ce apartin bazei unde se desfasoara competitia, etc..
In cazul distrugerii totale sau partiale a bunurilor materiale ce apartin de baza sportiva unde se
desfasoara turneul, delegatii, echipa / sau persoana care a provocat distrugerile, sunt direct
responsabili si vor suporta rigorile legii.
Daca un antrenor retrage echipa de pe teren din anumite motive, echipa care a parasit terenul va
pierde maciul cu 3-0 sau daca scorul este mai mare de 3-0 pentru echipa adverse ramane rezultatul
din acel moment iar golurile echipei retrase se anuleaza.
Contestatii:
Orice contestatie sau reclamatie, va trebui prezentata in scris organizatorilor competitiei, in pauza
meciului sau imediat dupa finalizarea jocului contestat.
Organizatorii nu accepta reclamatii sau contestatii scrise ce fac referire la deciziile arbitrilor.
Contestatia va fi solutionata pana la sfarsitul zilei competitionale.
Contestatiile trebuie facute doar de antrenorul echipei adverse.
In cazul in care, in urma unei contestatii valabile, se adevereste ca o echipa a folosit jucatori cu
varste mai mari decat varsta categoriei la care participa in competitie, echipa respectiva va pierde
meciul respectiv, restul rezultatelor inregistrare de echipa pana in momentul contestatiei ramanand
valabile. În cazul în care aceeași echipă va mai pierde încă o contestație, din același motiv, atunci ea
va fi eliminată din competiție.
Comitetul executiv al competitiei:
Comitetul turneului se va reuni la finalul zilei competitionale si va analiza toate incidentele din acea
zi.
Toate deciziile comitetului executiv al competitiei sunt definitive si irevocabile si toti participantii
vor trebui sa le accepte ca atare.
Programul jocurilor:
Comitetul de organizare isi rezerva dreptul de a efectua schimbari in programul competitiei atat in
alcatuirea grupelor cat si a orelor de desfasurare a jocurilor.
Toate aceste modificari vor fi comunicate in cel mai scurt timp reprezentantilor echipelor implicate.
Mingii de joc:
Toate jocurile se vor disputa cu mingi de joc marimea 4, puse la dispozitie de catre organizatori.
Observatii:
Organizatorii turneului nu sunt responsabili de eventualele leziuni aparute in timpul turneului, la fel
cum nu se vor face responsabili de eventualele lucruri pierdute sau furate.
Organizatorii asigura pe toata durata turneului prezenta unui cadru medical specializat, ce poate
interveni rapid in caz de accidentare a jucatorilor.
Antrenorii nu au voie sa intre in teren in timpul jocului si nici sa stea pe linia de aut pentru a nu
influenta jocul.

Intrarea publicului si a parintilor in teren pe parcursul jocului duce la descalificarea echipei sau
echipelor din turneu.
Spectatorii si parintii nu au voie sa treaca de spatiile delimitate de organizatori.
Echipele care urmeaza sa joace nu au voie sa intre in incinta terenului decat dupa terminarea
meciului in desfasurare.

TABELUL CU LOTUL FOLOSIT SI DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE, TREBUIE
PREDATE IN ZIUA TURNEULUI INAINTEA PROPRIULUI JOC !!!

