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REGULAMENT OFICIAL
COMPETIȚIA "CUPA CIREȘARII"
SECŢIUNEA 1.
ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI
Competiția este organizată şi desfășurată de Fundația Cireșarii, cu sediul pe strada
Livezii, nr. 1A, municipiul Beiuș, județul Bihor. Participanţii la competitie au obligaţia de a
respecta termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acesteia potrivit celor menţionate în
continuare, denumit „Regulament Oficial”. Acest regulament va fi publicat pe site-ul
www.imipasadetine.ro.
Fundația Cireșarii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament,
urmând ca eventualele modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil al acestora
pe www.imipasadetine.ro
SECŢIUNEA 2.
ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIȚIEI
Competiția se desfăşoară pe terenurile Sintetic 1 și Sintetic 2 din localitatea Delani,
județul Bihor. Aceasta va avea loc în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
Oficial.
SECȚIUNEA 3.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE
Competiția este deschisă participării elevilor claselor 5-8 și 9-12 .Persoanele care
doresc să participe la competiție se pot înscrie la profesorii responsabili din cadrul fiecărei
unități școlare, iar aceștia din urmă vor anunța coordonatorul Turnelui de fotbal pe sintetic
„Cupa Cireșarii”, Adi Cioban, până la data de 31.05.2018, ora 23:59.
SECŢIUNEA 4.
SISTEM COMPETIȚIONAL
Formatul turneului:
 patru echipe la clasele 5-8 (teren sintetic 1);
 patru echipe la clasele 9-12 (teren sintetic 2).
Fiecare echipă va depune la masa de arbitraj, înainte de începerea turneului, tabelul
nominal cu numele, prenumele, anul nașterii și antrenorul desemnat. Echipele vor fi formate
din 9 jucători (6 pe teren + 3 rezerve) si antrenorul desemnat. Ordinea jocului în grupă va fi
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stabilită în urma extragerii unui număr de la 1 la 4, număr care va reprezenta poziția în grupa
din care face parte.
Exemplu posibil pentru planificarea meciurilor:
 poziția 1 –poziția 4, poziția 2-poziția 3, poziția 1 – poziția 3,
 poziția 2 – poziția 4, poziția 1 – poziția 2, poziția 3 – poziția 4
Se joacă fiecare echipă cu fiecare/pe grupă, urmând ca, criteriul de departajare să fie
stabilit după cum urmează:
 rezultat direct;
 golaveraj general;
 număr mai mare de goluri marcate;
 număr mai mic de goluri primite;
 clasament fair-play;
 tragere la sorti.
PUNCTAJUL JOCURILOR
 joc câstigat = 3 puncte;
 joc terminat la egalitate = 1 punct;
 joc pierdut = 0 puncte.
DURATA JOCULUI este de 2x10 minute cu pauza de 2 min.
 Lovitură de margine (out): Dacă mingea depăşeşte linia de margine, mingea va
fi repusă în joc cu piciorul de pe linia de margine din locul din care a părăsit
terenul de joc.
 Autul de poartă se execută cu piciorul;
 Orice minge prinsă de portar cu mâna se repune în joc doar cu mâna (dacă
greșește se repetă repunerea);
 La categoriile 5+1 NU se aplică regula de off-side de la linia careului;
 Zidul se așează la 3 m;
 Schimbările sunt nelimitate de tip handbal;
 NU este permis șutul la poartă direct din lovitura de începere a jocului.
Încălcarea acestei reguli duce la repetarea loviturii de începere a jocului;
 Un jucător care primește 1 cartonaș galben va fi eliminat din teren pe o
perioadă de 2 minute iar la 2 cartonase galbene va fii eliminat și nu va mai
avea drept de joc în meciul respectiv;
 Jucătorul ce va fi eliminat va avea drept de joc în partida următoare. Cumulul
de cartonașe nu se contabilizează;
 Antrenorii trebuie să respecte zona delimitată, în caz contrar se poate opri
jocul;
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 Au acces pe terenul de joc doar jucătorii și antrenorul lor, nominalizați pe
foaia de joc;
 În cazul loviturilor de departajare, portarul aflat in poartă în momentul
fluierului final este portarul care va sta în poartă la toate execuțiile echipei
adverse.
SECŢIUNEA 5.
PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
Câştigătorii Locului 1 vor primi medalii, diplome și suma de 1.000 RON/ echipă.
Câștigătorii Locului 2 vor primi medalii, diplome și suma de 500 RON/echipă. De asemenea,
numele lor va fi anunţat în momentul decernării premiilor. Premiile vor fi decernate la
încheierea turneului de fotbal.
Premiile acordate locului 1 și 2 sunt în valoare de 3.000 RON (Gimnaziu+Liceu) și
sunt oferite de către Fundația Cireșarii.
SECŢIUNEA 6.
RESPONSABILITATE
Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor
impuse de Fundația Cireșarii prin prezentul Regulament Oficial. Nerespectarea acestora
atrage răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi a eventualilor câştigători.
SECŢIUNEA 7.
ÎNCETAREA COMPETIȚIEI
Prezentul eveniment poate fi anulat numai în cazul producerii unui eveniment ce
constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Fundației Cireșarii, din motive
independente de voinţa sa, de a continua desfășurarea acestuia.

Cu mulțumiri, Pustan Ioan.
29.05.2018,
Beiuș

