
 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI 

CUPA ONEŞTI LA MINIFOTBAL 

 

REGULAMENT 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

    Art.1 – Cupa Oneşti este o competiţie de masă cu carcater voluntar şi 

este menită sa promoveze şi să sprijine educaţia fizică şi sportul în 

vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi socializării cetăţenilor. 

    Art.2 – Participarea echipelor este liberă şi voluntară şi se realizează 

independent. 

    Art.3 – Fiecare echipă va purta o denumire decentă şi va avea 

obligatoriu echipament de joc. 

    Art.4 – Lotul fiecărei echipe va fi alcătuit din maxim 15 jucători (se 

va juca în sistem de 9 contra 9). 

    Art.5 – Fiecare echipă este obligată să aibă un delegat care va ţine 

legătura cu organizatorii. 

    Art.6 – La competiţie pot participa numai jucataori neprofesionisti 

(care nu sunt legitimate la Liga III,II si I), care au împlinit 18 ani, cel 

mai târziu în ziua meciului. 



    Art.7 – Este interzis ca echipele să poarte denumiri de formaţiuni 

politice precum şi tricouri cu astfel de însemne, sau însemne cu caracter 

electoral sau obscen. 

    Art.8 – a) Prin semnarea cererii de înscriere jucatorii îşi asumă 

responsabilitatea pentru respectarea prezentului regulament, precum şi 

pentru eventualele accidente ce pot apare pe parcursul competiţie. 

    b) De asemenea prin semnarea cererii de înscriere jucătorii confirmă 

pe propria răspundere starea de sănătate bună, fiind apţi pentru 

activitatea sportivă, făcând dovada obligatoriu cu adeverinţă medicală. 

    Art.9 – Delegatul echipei confirmă autenticitatea semnăturilor 

jucătorilor. 

    Art.10 – Fiind o competiţie de masă, cu caracter voluntar 

organizatorii sunt absolviţi de orice răspundere privind desfăşurarea 

competiţiei. 

 

II. REGULI DE JOC 

    Art.11 – Se vor juca două reprize a 25 de minute cu pauză 5 minute. 

    Art.12 – În cazul meciurilor eliminatorii, dacă este egal, se vor 

executa lovituri de departajare. 

    Art.13 – Autul se va executa cu mâna din locul de unde a ieşit 

mingea, golul marcat din această lovitură nefiind valabil. 

    Art.14 – Portarul nu va putea prinde mingea din pasa coechipierilor, 

repunerea mingii în joc din aut de poartă se va face de către portar doar 

cu mâna. 

    Art.15 – Golul înscris de portar este valabil, indiferent dacă a fost 

marcat din degajare cu mâna sau cu piciorul. 

    Art.16 – La două cartonaşe galbene jucătoul va fi suspendat meciul 

următor. 

    La cartonaşul roşu, jucătorul eliminat va fi înlocuit cu un alt jucător 

dupa o perioandă de 3 minute şi va fi suspendat meciul următor. 

Comisia de organizare poate decide suspendarea jucătorului mai multe 



meciuri şi chiar excluderea lui din competiţiile organizate de Primaria 

Oneşti. 

    De asemenea, jucătorului eliminat i se poate aplica o amendă între 

200-1000 lei pentru comportament necivilizat, conform H.C.L. 

NR.4/2002. 

    Schimbările vor fi nelimintate, jucătorul schimbat putând reintra in 

joc. 

    Se va juca fără offside. 

    Se va juca cu ghete de fotbal conform regulamentului FRF. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

    Art.17 – Contestaţiile privind utilizarea jucătorilor vor fi depuse 

imediat după joc şi consemnate în foaia de arbitraj. 

    Cel ce depune contestaţii are obligaţia să facă dovada celor contestate 

cu acte sau cu 2 martori a căror decalaraţii vor fi consemnate în foaia de 

arbitraj şi pentru care sunt aplicabile dispoziţiile art.292 Cod penal 

privind infracţiunea de fals în declaraţii. 

    Art.18 – Jucătorii sunt obligaţi să aibă asupra lor buletinul de 

identitate sau legitimaţia. În cazul de contestaţii lipsa actului de 

identitate atrage descalificarea echipei. 

    Art.19 – Regulile necuprinse in prezentul regulament de desfăşurare 

vor fi aplicate conform regulamentului de fotbal, adapatate jocului de 

minifotbal. 

    Orice alte situaţii necuprinse în regulamentul de desfăşurare, ce apar 

pe parcursul competiţiei vor fi rezolvate prin decizia arbitrilor şi a 

organizatorilor. 

    Art.20 – Jucătorii şi spectatorii sunt obligaţi să aibă un comportament 

civilizat, in caz contrar sunt aplicabile dispoziţiile H.C.L. nr.4/2002. 

 

     

 


