REGULAMENT U14 JUNIOR CUP 2017 – CLUJ-NAPOCA

1. Regulamentul turneului
Turneul internațional de fotbal U14 Junior Cup 2017 Cluj-Napoca, se va disputa după normele FIFA, UEFA și ale Federației Române de Fotbal.
Aceste norme fac referință la competițiile de fotbal 11vs11.
2. Sistemul competițional
Format turneu: 16 echipe, 4 grupe de 4 echipe, sferturi , semifinale, finale,3 zile de competiție, două terenuri cu gazon sintetic;
Calificări: locurile 1 și 2 din fiecare grupă vor juca în sferturile de finală, locurile 3 din fiecare grupă vor juca pentru locurile 9-12, iar locurile 4
din fiecare grupă vor juca pentru locurile 13-16;
Număr de jocuri: locurile 1-8 vor avea 6 jocuri, iar locurile 9-16 vor avea 5 jocuri;
Punctajul jocurilor: Joc câștigat = 3 puncte; Joc terminat la egalitate = 1 punct; Joc pierdut = 0 puncte;
Durata jocurilor va fi de 2 reprize x 25 minute cu o pauză de 3 minute. Pe durata pauzei, echipele nu vor părăsi suprafața de joc.
Departajare: În caz de egalitate la puncte între 2 echipe după jocurile din faza grupelor, vor intra în vigoare următoarele criterii de
departajare:

Rezultatul direct

Golaverajul general

Numărul mai mare de goluri marcate

Numărul mai mic de goluri primite

Clasamentul Fair-Play

Tragere la sorți
În caz de egalitate de puncte între 3 echipe după jocurile din faza grupelor, vor intra în vigoare următoarele criterii de departajare:

Se va întocmi un clasament doar cu rezultatele dintre cele 3 formații aflate la egalitate de puncte și se va califica echipa cu cele mai
multe puncte adunate doar din jocurile cu celelate echipe aflate la egalitate de puncte.

Golaverajul general din jocurile cu celelalte echipe aflate la egalitate de puncte.

Numărul mai mare de goluri marcate în jocurile cu celelalte echipe aflate la egalitate de puncte.

Numărul mai mic de goluri primite în jocurile cu celelalte echipe aflate la egalitate de puncte.

Golaverajul general în toate jocurile din grupă.

Numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă.

Numărul mai mic de goluri primite în toate jocurile din grupă.

Clasamentul Fair-Play după toate jocurile din grupă.

Tragere la sorți.
Faza eliminatorie
• În cazul în care un joc din faza eliminatorie se încheie la egalitate, se vor executa câte 3 lovituri de departajare pentru fiecare echipă.
• În caz de egalitate după cate 3 execuții de echipă se vor lansa alternativ lovituri de la 11 m până când o echipă va rata, iar cealalta va
înscrie, astfel putând fi desemnată o câștigătoare.
• Fiecare jucător aflat pe foaia de joc va putea executa lovituri de la 11 m, chiar daca nu era în teren la fluierul de final al jocului.
• În timpul executării loviturilor de departajare, jucătorii aflați pe foaia de joc a fiecărei formații, vor ocupa cercul de la centrul terenului,
urmând ca ceilalți oficiali să stea în afara suprafeței de joc.
3. Categorii de vârstă
U 14-copii născuți după 1 ianuarie 2003
4. Situații speciale
În cazul în care un joc deja început va fi suspendat din cauze de forță majoră sau din alte motive ce nu țin de organizatori, jocul se va da ca
finalizat cu rezultatul din momentul întreruperii.
În cazul în care jocul nu începuse acesta va fi reprogramat după cum vor dispune organizatorii.
5. Numărul de jucători și rezerve
Fiecare echipă va dispune în fiecare joc de toți jucătorii înscriși la turneu, maxim 20. Corpul tehnic va fi format din maxim 3 persoane care
vor apărea pe foaia de joc. Schimbarile sunt nelimitate ca numar și vor fi făcute pe la centrul terenului cand jocul este oprit. Jucătorul

schimbat poate fi reintrodus ulterior în teren, cu respectarea procedurii de mai sus.
6. Foaia de joc
Înainte de fiecare joc, reprezentanții echipelor vor trebui să prezinte mesei oficiale și arbitriilor tabelul cu jucătorii și oficialii pe
care îl vor primi înainte de turneu.
Cluburile care participă cu 2 echipe în competiție, vor avea două tabele separate și niciun jucător înscris pe un tabel al unei echipe nu va
putea juca în cealaltă echipă a clubului. În caz contrar, în urma unei contestații, ambele echipe pot pierde toate meciurile jucate cu 3-0.
7. Echipamentul
Toate echipele vor purta tricouri prevăzute cu numar(-e) pe spate, de aceeași culoare și aceste numere vor trebui să coincidă cu cele trecute
în foaia de joc.
8. Terenurile de joc
Suprafețele de joc vor fi din gazon sintetic. Jucătorilor le este interzis să foloseasca crampoane de aluminiu. De asemenea, este obligatorie
purtarea în timpul jocurilor a apărătorilor.
9. Lovitura de margine
Lovitura de margine se va executa cu mâna, la fel ca la fotbalul 11vs11.
10. Offside
Un jucător este în poziţie de offside dacă este mai aproape de linia adversă de poartă decât mingea şi decât penultimul adversar.
11. Aut de poartă
În momentul în care mingea iese în afara terenului, în spatele liniei de fund, în aer sau pe pamant, după linia de poartă, fără să se fi marcat
un gol, fiind trimisă de către un jucător advers, se va executa aut-ul de poartă cu piciorul din interiorul careului.
12. Pasa la portar
Pasa la portar este permisă în condițiile regulamentului fotbal 11vs11.
13. Punctualitate
Echipele trebuie să fie pregătite de joc cu 15 minute înaintea startului partidei. În cazul în care la ora stabilită de începere a jocului oricare
din echipe nu este prezentă pe teren, aceasta va dispune de o perioadă de 5 minute pentru a se alinia la startul partied, în caz contrar
urmând să piarda acel joc cu scorul de 0-3.
Nu uitati că pauzele dintre reprize au o durată de 3 minute și că echipele nu au voie să părăsească suprafața de joc.
14. Sancțiuni-Norme disciplinare
Cartonașe:
Jucătorul ce va fi eliminat cu cartonas roșu direct va fi suspendat cel puțin 1 joc. După motivul eliminării ar putea chiar să fie eliminat din
turneu. Sancțiunea de suspendare în urma cartonașului roșu direct va începe de la următorul joc al echipei, chiar dacă acesta coincide cu
faza eliminatorie.
Jucătorul eliminat nu va putea fi înlocuit de un alt jucător.
Jucătorul care de-a lungul turneului va acumula 2 cartonașe galbene,va fi suspendat automat pentru următorul joc al formației sale.
Pentru întocmirea clasamentului se va ține cont doar de foile oficiale de joc.
Comportamentul echipelor:
Dacă o echipă demonstrează în timpul turneului o atitudine violentă (protestează la decizii arbitrale, durități asupra rivalilor, proteste la
adresa organizatorilor, etc.) poate fi automat exclusă din turneu. Toate cazurile de excludere din competiție vor fi raportate în amănunt
forului federativ la care este asociat clubul.
Delegații echipelor vor fi direct responsabili de atitudinea și comportamentul propriilor jucători în relația cu arbitrii, colegii, adversarii,
publicul, organizatorii și materialele ce aparțin bazei sportive (vestiare, bănci de rezervă, etc.).
Organizatorii vor inspecta vestiarele împreună cu delegații echipelor implicate înainte și după fiecare joc. În cazul distrugerilor totale sau
parțiale ale materialelor ce aparțin de baza sportivă (vestiare, bănci de rezervă, scaune din tribună, etc.)
delegatul, echipa si persoana care a provocat distrugerile sunt direct responsabili.
15. Înscrierea echipelor și jucătorilor
O echipă se considera înscrisă la U14 Junior Cup 2017 Cluj-Napoca, după ce a achitat prin virament bancar contravaloarea serviciilor de
participare. În acel moment numele echipei îl veți găsi afișat pe pagina web oficiala a competitiei, www.napocajuniorcup.ro. După înscrierea
echipei organizatorii așteaptă în cel mai scurt timp și lista jucătorilor ce vor reprezenta echipa la turneu.
16. Arbitrii
Toate partidele competiției vor fi arbitrate de arbitrii ce aparțin de Asociatiei Județene de Fotbal Cluj. Arbitrul va reprezenta autoritatea
maximă pe terenul de joc și va avea puteri depline pentru a suspenda sau anula vreun joc în cazul în care va observa orice atitudine negativă
din partea vreunei echipe.

Pe raportul de joc, arbitrul trebuie să semneze la scorul final.
17.Contestații
Orice contestatie sau reclamație vor trebuie să fie prezentate în scris fie la biroul central al turneului, fie la oficialul terenului, într-un interval
de timp de 15 de minute de la finalizarea jocului contestat. Organizatorii nu acceptă reclamații sau contestații scrise ce fac referire la deciziile
arbitrale.
Acte necesare verificării jucătorului :
a. legitimatie de joc SAU
b. pasaport/bulletin SAU
c. carnet de elev cu poza stampilata si copie dupa certificatul de nastere
Atenție !!!! Dacă o echipă nu va prezenta unul din documentele de mai sus pentru a face dovada vârstei unui jucator contestat aceasta va
pierde meciul respectiv cu 3-0, în acest sens vă solicitam să aveți la fiecare joc documentele jucătorilor.
Pentru ca o contestație să fie validata, se va plăti o sumă de 200 RON la sediul central al turneului. Contestația va fi soluționata la sfârșitul
zilei de competiție.
În cazul în care, în urma unei contestații se dovedește că o echipă a folosit un jucător mai mare ca vârstă decat anul 2003, aceasta pierde
toate jocurile cu 3-0. În cazul în care o echipă folosește jucători nelegitimați la clubul pentru care evoluează, este nevoie de acordul scris al
clubului la care respectivul jucător este legitimat. În cazul în care un jucător nu a fost legitimat niciodată la vreun club, este nevoie de acordul
scris al părinților.
18. Comitetul competiției
Comitetul turneului se va reuni la finalul fiecărei zile de competiție și va analiza toate contestațiile/incidentele din acea zi. Toate deciziile
Comitetului Competiției sunt definitive și toți participanții vor trebui să le accepte ca atare.
19. Programul jocurilor
Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a efectua schimbări în programul competiției, atât în alcătuirea grupelor, cât și a orelor de
disputare a jocurilor sau a terenurilor.
Toate aceste schimbări vor fi comunicate în cel mai scurt timp reprezentanților echipelor implicate, dar în același timp se vor afișa și pe
pagina web a turneului www.napocajuniorcup.ro, unde veți găsi și rezultatele partidelor în timp real.
20. Mingi de joc
Toate jocurile competitiei se vor desfășura cu un balon de joc de mărimea 5. Organizatorii nu vor lăsa echipelor mingi pentru încălzire, astfel
fiecare echipă va trebui să foloseasca propriile mingi pentru exercițiile de încălzire.
21.Asigurări
Toti delegații echipelor vor trebui să dețina asigurări pentru proprii jucători, atât în interiorul cât și în exteriorul terenurilor de joc și să le
prezinte la biroul central al turneului.
Organizatorii nu se vor face responsabili de eventualele leziuni sau boli apărute în timpul turneului,la fel cum organizatorii nu se vor face
responsabili de eventualele lucruri pierdute sau furate.
22. Acceptarea criteriilor
Echipele înscrise la U14 Junior Cup 2017 Cluj-Napoca acceptă acest regulament creat de organizatori pentru acest turneu,și fiecare echipă
semnează că a primit un exemplar asupra căruia va lua la cunoștință.
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