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 NOVUM FOOTBALL FESTIVAL - EDIȚIA I 
REGULAMENTUL TURNEULUI

Se vor forma grupe si se va juca in sistem fiecare cu fiecare. Se joaca cu minge Nr 4 grupele 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Se joaca cu minge Nr.3 grupa 2011

PUNCTAJUL JOCURILOR
1. Joc castigat= 3 puncte
2. Joc terminat la egalitate=1 punct
3. Joc pierdut= 0 puncte

DURATA JOCURILOR:
Categoria 2005, 2006 si 2007 : 2 reprize a cate 25 min
Categoria 2008, 2009 si 2010 : 2 reprize a cate 12 min
Categoria 2011 : 2 reprize a cate 10 min

CATEGORII DE VARSTA:
2005 – copii nascuti dupa 1 ianuarie 2005
2006 – copii nascuti dupa 1 ianuarie 2006
2007 – copii nascuti dupa 1 ianuarie 2007
2008 – copii nascuti dupa 1 ianuarie 2008
2009 – copii nascuti dupa 1 ianuarie 2009
2010 – copii nascuti dupa 1 ianuarie 2010
2011 – copii nascutii dupa 1 ianuarie 2011



                                  „Trecutul este istorie, viitorul este victo
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CRITERII DE CALIFICARE
FAZA GRUPELOR
In caz de egalitate la puncte intre 2 echipe dupa jocurile din faza grupelor,vor intra in vigoare 
urmatoarele criterii de departajare:

1. Rezultatul direct
2. Golaverajul general
3. Numarul mai mare de goluri marcate
4. Numarul mai mic de goluri primite
5. Clasamentul Fair-Play
6. Tragere la sorti

In caz de egalitate de puncte intre 3 echipe dupa jocurile din faza grupelor, vor intra in 
vigoare urmatoarele criterii de departajare:

1. Se va intocmi un clasament doar cu rezultatele dintre cele 3 formatii aflate la egalitate de 
puncte si se va califica echipa cu cele mai multe puncte adunate doar din jocurile cu celelate 
echipe aflate la egalitate de puncte.
2. Golaverajul general din jocurile cu celelalte echipe aflate la egalitate de puncte.
3. Numarul mai mare de goluri marcate in jocurile cu celelalte echipe aflate la egalitate de 
puncte.
4. Numarul mai mic de goluri primite in jocurile cu celelalte echipe aflate la egalitate de 
puncte.
5. Golaverajul general in toate jocurile din grupa.
6. Numarul mai mare de goluri marcate in toate jocurile din grupa.
7. Numarul mai mic de goluri primite in toate jocurile din grupa.
8. Clasamentul Fair-Play dupa toate jocurile din grupa.
9. Tragere la sorti.
In cazul in care in urma clasamentului intre 3 echipe doar 2 vor ramane la egalitate de 
puncte se vor aplica criteriile de departajare intre 2 echipe.
In clasamentul echipelor de pe locul 2 sau 3, in grupa cu numar mai mare de echipe echipe, 
se va elimina rezultatul cu ultima clasata.

SITUATII SPECIALE
In cazul in care un joc deja inceput va fi suspendat din cauze de forta majora sau din alte 
motive ce nu tin de organizatori,jocul se va da ca finalizat cu rezultatul din momentul 
intreruperii. In cazul in care jocul nu incepuse acesta va fi reprogramat dupa cum vor 
dispune organizatorii.

LOVITURA DE POARTA
Lovitura de poarta se considera executata, iar mingea este in joc, in momentul in care 
mingea paraseste suprafata de poarta pe pamant sau in aer fara sa fie atinsa de vreun 
jucator.

LOVITURA DE POARTA SAU ORICE MINGE PRINSA DE CATRE PORTAR VA FI REPUSA 
DOAR CU MANA
Lovitura de la margine (aut de margine)
LOVITURA DE AUT DE MARGINE SE EXECUTA CU PICIORUL DE PE LINIE LA CATEGORIILE 
DE VARSTA 2009, 2010.
LA CATEGORIILE 2005, 2006, 2007, 2008 LOVITURA DE AUT DE MARGINE SE EXECUTA CU 
MANA 
LA CATEGORIILE 2005 SI 2006 SE APLICĂ REGULA JOCULUI LA OFFSIDE DE LA MIJLOCUL 
TERENULUI, IAR LA 2007 SI 2008 SE APLICA DE LA LINIA CAREULUI.



NUMARUL DE JUCATORI SI REZERVE
Fiecare echipa va dispune in fiecare joc de toti jucatorii inscrisi la turneu. Corpul tehnic va fi 
format din maxim 3 persoane care vor aparea pe foaia de joc.
Schimbarile vor fi nelimitate,tip handbal si se vor efectua doar prin suprafata tehnica a 
fiecarei banci de rezerve, cu atentionarea ca intai iese jucatorul din teren, dupa care intra 
jucatorul inlocuitor. Echipele care au doua echipe inscrise in competitie nu vor putea folosi 
decat jucatorii care au fost trecuti la inceputul turneului pe tabelul nominal aferent fiecarei 
echipe.

FOAIA DE JOC
Foaia de joc se va completa. 

ECHIPAMENTUL
Toate echipele vor purta tricouri prevazute cu numar(-e) pe spate,de aceeasi culoare si 
aceste numere vor trebui sa coincida cu cele trecute in foaia de joc.

PUNCTUALITATE
Echipele trebuie sa fie pregatite de joc cu 15 minute inaintea startului partidei. In cazul in 
care la ora stabilita de incepere a jocului oricare din echipe nu este prezenta pe 
teren,aceasta va dispune de o perioada de 5 minute pentru a se alinia la startul partidei in 
caz contrar urmand sa piarda acel joc cu scorul de 0-3. In cazul in care echipa care nu se 
prezinta la ora meciului pe teren din motive intemeiate si vor comunica problema 
organizatorilor, partida se va amana sau se va reprograma.

SANCTIUNI - NORME DISCIPLINARE
CARTONASE
Jucatorul ce va fi eliminat cu cartonas rosu direct, nu va mai putea evolua in acel meci, iar 
echipa sa va evoula in inferioritate numerica timp de 5 minute. Jucatorul ce va fi avertizat cu 
cartonas galben, nu va mai putea intra in teren pentru 2 minute, timp in care echipa sa va 
evolua in inferioritate numerica. Jucatorul ce va fi avertizat cu 2 cartonase galbene in 
aceleasi meci, nu va mai putea intra in teren pentru 3 minute, timp in care echipa sa va 
evolua in inferioritate numerica, iar jucatorul eliminat nu va mai putea evolua in acel meci.

CLASAMENT FAIR-PLAY
In caz de egalitate de puncte intre echipe, al 4-lea criteriu de calificare este clasamentul 
Fair-Play in care fiecare cartonas va avea o valoare negativa de puncte,astfel:

• cartonas galben= 1 punct
• eliminare dupa 2 cartonase galbene= 3 puncte
• cartonas rosu direct = 6 puncte

Pentru intocmirea clasamentului se va tine cont doar de foile oficiale de joc.

COMPORTAMENTUL ECHIPELOR
Daca o echipa demonstreaza in timpul turneului o atitudine violenta (protesteaza la decizii 
arbitrale,duritati asupra rivalilor,proteste la adresa organizatorilor,etc.) poate fi automat 
exclusa din turneu. Toate cazurile de excludere din competitie vor fi raportate in amanunt 
forului federativ la care este asociat clubul sau jucatorul exclus din turneu.
Delegatii echipelor vor fi direct responsabili de atitudinea si comportamentul propriilor 
jucatori in relatia cu arbitrii, colegii, adversarii, publicul, organizatorii si materialele ce apartin 
bazei sportive (vestiare,banci de reverza etc.).



Organizatorii vor inspecta vestiarele impreuna cu delegatii echipelor implicate inainte si 
dupa fiecare joc. In cazul distrugerilor totale sau partiale ale materialelor ce apartin de baza 
sportiva(vestiare,banci de rezerva,scaune din tribuna,etc.) delegatul,echipa si persoana care 
a provocat distrugerile sunt direct responsabili.

INSCRIEREA ECHIPELOR SI JUCATORILOR
Dupa inscrierea echipei organizatorii asteapta in cel mai scurt timp si lista jucatorilor ce vor 
reprezenta echipa la turneu. Tabelul cu jucatorii trebuie sa contina stampila clubului si sa fie 
avizat de un medic sportiv. Cluburile care au doua echipe la aceeasi categorie de varsta, vor 
prezenta tabele separate cu jucatorii echipelor si nu vor putea sa le schimbe dupa inceperea 
competitiei. Un jucator va putea fi trecut pe tabelul unei singure echipe, cu exceptia 
portarului care poate fi trecut la ambele echipe.

ARBITRII
Toate partidele competitiei vor fi arbitrate de arbitrii ce apartin de Asociatia Judeteana de 
Fotbal  MURES  sau arbitrii care apartin de alte AJF-uri din Romania. 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.

CONTESTATII
Orice contestatie sau reclamatie vor trebuie sa fie prezentate in scris fie la biroul central al 
turneului, fie la oficialul terenului, intr-un interval de timp de 10 de minute de la finalizarea 
jocului contestat. Organizatorii nu accepta reclamatii sau contestatii scrise ce fac referire la 
deciziile arbitrale. Acte necesare verificarii jucatorului (daca una din variantele de mai jos 
este prezentata, contestatia poate fi solutionata) :
 a. legitimatie de joc SAU
 b. pasaport/buletin SAU
 c. carnet de elev cu poza stampilata si certificatul de nastere

ORIGINAL
Pentru ca o contestatie sa fie validata se va plati o suma de 100 RON la sediul central al 
turneului. Contestatia va fi solutionata la sfarsitul zilei de competitie.

COMITETUL COMPETITIEI
Comitetul turneului se va reuni la finalul fiecarei zile de competitie si va analiza toate 
incidentele din acea zi. Toate deciziile Comitetului Competitiei sunt definitive 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 disputare a jocurilor sau a terenurilor.  Toate 
aceste schimbari vor fi comunicate in cel mai scurt timp reprezentantilor echipelor implicate 

ASIGURARI
Toti delegatii echipelor vor trebui sa detina asigurari pentru proprii jucatori atat in interiorul 
cat si in exteriorul terenurilor de joc si sa le prezinte la biroul central al turneului. 
Organizatorii nu se vor face responsabili de eventualele leziuni sau boli aparute in timpul 
turneului,la fel cum organizatorii nu se vor face responsabili de eventualele lucruri pierdute 
sau furate.

ACCEPTAREA CRITERIILOR
Echipele inscrise la Novum Football Festival  accepta acest regulament creat de organizatori 
pentru acest turneu si fiecare echipa semneaza ca a primit un exemplar asupra caruia va lua 
la cunostinta.


