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(11 VS 11) - EDIȚIA A II-a, 2016
I. SCOP
Promovarea educației sportive în mediul universitar, cultivarea spiritului competiţional şi
stimularea performanţei sportive a studenților practicanți ai jocului de fotbal.
II. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
Competiţia se va desfășura în două etape, pe regiuni geografice și faza finală. Sistemul
competițional va fi stabilit în funcție de numărul de echipe participante. Fazele regionale se vor
desfășura în perioada 5 martie – 22 aprilie 2016, urmând ca FAZA FINALĂ să se dispute în perioada
27-29 aprilie 2016, la Centrul Național Sportiv al Federației Române de Fotbal – Mogoșoaia/Buftea.
III. ORGANIZARE
Campionatul Naţional Universitar de Fotbal (11 vs 11) – Ediția a II-a, 2016 este organizat, în
parteneriat, de:
- Federația Română de Fotbal (FRF);
- Federația Sportului Școlar și Universitar din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice (FSSU);
- Universitatea Politehnica Timișoara (UPT).
Organizatorii își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament pe
parcursul derulării Campionatului Național Universitar de Fotbal (11 vs 11) – Ediția a II-a, 2016, prin
întocmirea unui act adițional.
IV. TERMEN DE ÎNSCRIERE ŞI VALIDARE A PARTICIPANȚILOR
Înscrierile pentru ”Campionatul Național Universitar de Fotbal (11 vs 11) – Ediția a II-a,
2016” se fac până la data de 20 februarie 2016, la adresa fotbaluniversitar@fssu.ro. Ulterior, fiecare
echipă va primi câte un cod unic de înregistrare pe site-ul www.impreunasuntemfotbal.ro.
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Documentele necesare participării în competiție:
1. Înscrierea participanților se face pe bază de tabel, care va cuprinde: numele şi prenumele,
nr. și seria C.I., CNP-ul, data naşterii, numărul matricol, universitatea/facultatea, forma
de învăţământ şi viza medicală (nu se acceptă viză medicală de la medicul de familie).
Tabelele vor fi semnate (de Rector, Prorector sau Decan) și vor avea obligatoriu ștampila
unității de învățământ.
2. Participarea la jocuri în ETAPA REGIONALĂ și validarea participanților la ETAPA
FINALĂ se face pe baza formularului/tabelului de înscriere, a carnetului de student
/masterand/doctorand, cu viza anuală la zi, şi a cărții de identitate sau a pașaportului.
Pentru Etapa Finală, miercuri, 27 aprilie 2016, va avea loc ședința tehnică, la Centrul
Tehnic al Federației Române de Fotbal – Mogoșoaia.
Toți participanții au obligația de a respecta regulamentul competiției.
V. PARTICIPAREA ŞI DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI
În competiție pot participa studenţi de la cursurile de zi licență, masterat şi doctorat din
învăţământul de stat şi particular, cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani inclusiv. Aceştia pot fi şi
componenţi ai echipelor divizionare sau ai loturilor reprezentative. În cadrul echipelor universitare
pot juca studenţi români şi străini, legitimaţi sau amatori conform cu prezentul regulament. O persoană
care este student la mai multe universităţi simultan poate avea drept de joc la una singură.
La ETAPA FINALĂ a Campionatului Național Universitar de Fotbal 2016 vor participa
echipele câștigătoare ale regiunilor geografice.
Durata competiţiei va fi de 3 zile (două nopţi de cazare şi masă pentru fiecare echipă
participantă). Jocurile din cadrul Finalei Campionatului Naţional Universitar de Fotbal se desfăşoară
după Regulamentul Federaţiei Române de Fotbal.
5.1. TERENUL
Meciurile din competiţie se vor desfăşura numai pe terenuri omologate de către Federația
Română de Fotbal sau Asociația Județeană de Fotbal, având lungimea între 90-120 m şi lăţimea între
45-90 m.
Terenul de joc trebuie să se afle pe o rază de cel mult 15 km faţă de localitatea de reşedinţă a
universităţii reprezentate. Acest teren poate fi schimbat oricând pe parcursul competiţiei, cu condiţia
informării Comisiei de Organizare în prealabil. Terenul va putea găzdui meciuri la şapte zile după
anunţarea Comisiei de Organizare. Echipele care nu comunică terenul propriu de joc către Comisia de
Organizare pierd meciul cu 3-0 şi sunt penalizate cu 3 puncte.
Terenul de joc este neregulamentar în următoarele situaţii:
a) când nu este marcat sau este marcat neregulamentar;
b) când lipsesc sau sunt neregulamentare ori deteriorate porţile sau plasele porţilor.
Dacă terenul de joc este neregulamentar, echipa gazdă pierde meciul cu 3-0 şi este penalizată cu
3 puncte.
Terenul de joc este impracticabil în următoarele situaţii:
a) dacă o mare parte din teren este acoperită cu apă, gheaţă sau zăpadă, astfel încât controlul şi
circulaţia mingei sunt împiedicate cu desăvârşire ;
b) în caz de furtună, ploaie torenţială, descărcări electrice, ceaţă, ninsoare abundentă sau viscol
sau dacă, drept urmare a acestora, vizibilitatea este sub 150 m.
Terenul de joc este declarat impracticabil numai de către arbitrul meciului. Dacă terenul de joc
este impracticabil, ora de începere a meciului va fi amânată (la înţelegere între cele două echipe) sau
meciul va fi reprogramat de către Comisia de Organizare. Dacă a început, meciul va fi întrerupt şi
reluat ulterior (în aceeaşi zi, la înţelegere între cele două echipe, sau ulterior, la o dată stabilită de
Comisia de Organizare), din minutul şi de la scorul consemnate în momentul întreruperii. Un meci
amânat sau întrerupt trebuie reprogramat nu mai târziu de sfârşitul turului, respectiv returului.
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5.2. ECHIPA
Echipele au obligaţia să poarte denumirea universităţii reprezentate.
Echipele au obligaţia să asigure, la meciurile disputate pe teren propriu:
a) un teren de fotbal omologat de către FRF sau AJF;
b) marcarea terenului de joc;
c) starea acceptabilă a suprafeţei de joc;
d) plase la porţile terenului de joc, două fanioane pentru arbitrii asistenţi;
e) mingea de joc;
f) asistenţa medicală (medic şi mijloc de transport);
g) om de ordine;
h) echipamentul propriu de joc, compus din tricouri (cu numere pe spate şi cu o culoare
diferită la portar faţă de jucătorii de câmp), şorturi, jambiere și apărători;
i) să poarte tricouri de culoare diferită față de cea a echipei vizitatoare.
Echipele au obligaţia să asigure, la meciurile disputate în deplasare:
a) echipamentul propriu de joc, compus din tricouri (cu numere pe spate şi cu o culoare
diferită la portar faţă de jucătorii de câmp), şorturi, jambiere și apărători;
b) transportul propriu în localitatea echipei adverse.
Cu cel mult 15 minute înainte de începerea meciului, echipele au obligaţia să prezinte
documentele necesare participării în competiție, tabelul, buletinele de identitate şi carnetele de student
ale jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj şi să completeze, printr-un delegat, raportul de arbitraj.
Echipele care nu asigură una dintre condiţiile de mai sus sau nu se prezintă la terenul de joc
pierd meciul cu 3-0 şi sunt penalizate cu 3 puncte.
Fiecare echipă va fi formată din maximum 16 jucători și 3 oficiali. Meciurile se dispută între
echipe având fiecare câte 11 jucători, dintre care unul este portar. O echipă care, la un joc, prezintă sau
rămâne cu mai puțin de 7 jucători pe teren pierde meciul cu 3-0, iar partida de joc se întrerupe (în
cazul în care, în momentul întreruperii unui joc, diferența de scor este mai mare de 3-0, se va menține
rezultatul din teren). Echipele au dreptul de a înscrie 16 jucători pe raportul de arbitraj (dintre care 5
rezerve), un antrenor, un delegat și un oficial/medic asistent. Fiecare echipă are dreptul la cinci
înlocuiri de jucători. Echipele care folosesc mai mult de cinci schimbări într-un meci, jucători
neînscrişi pe raportul de arbitraj sau jucători sub identitate falsă, pierd meciul cu 3-0 şi sunt penalizate
cu 3 puncte. Echipele pot avea în lot şi pot folosi într-un meci oricâți jucători cu cetăţenie străină.
Cartonaşele galbene primite de acelaşi jucător pe parcursul competiţiei nu se cumulează.
Jucătorii eliminaţi într-o etapă nu au automat drept de joc în următoarea etapă. Abaterile grave ale
jucătorilor vor fi sesizate în raportul de arbitraj, cazurile respective fiind judecate de Comisia de
Organizare, iar jucătorii neavând drept de joc până la stabilirea deciziei finale a Comisiei de
Organizare. În cazul jucătorilor eliminați, sancțiunea disciplinară va fi dată de către Comisia de
Organizare, compusă dintr-un reprezentant al Federației Române de Fotbal, un reprezentant al
Federației Sportului Școlar și Universitar și un reprezentant al echipelor participante.
5.3. ARBITRII
Arbitrii desemnaţi să conducă meciuri în competiţie trebuie să posede carnet de arbitru şi să fie
delegaţi de AJF. Cei care sunt studenţi sau angajaţi ai unei universităţi nu pot arbitra meciuri în care
evoluează echipa respectivei universităţi. În caz de neprezentare a unui arbitru, el va fi înlocuit, prin
înţelegere între echipe, cu o altă persoană, care trebuie să posede carnet de arbitru.
Arbitrii au obligaţia să verifice înaintea meciurilor identitatea jucătorilor, confruntând carnetele
de student (vizate pentru anul universitar în curs) cu actele de identitate, precum și viza medicală la zi.
Acelaşi lucru îl pot face şi delegaţii echipelor, pentru a verifica identitatea jucătorilor echipei adverse.
Dacă la cel mult 30 minute după ora oficială de începere a meciului nu este îndeplinită una
dintre condiţiile necesare începerii meciului, arbitrul va fluiera sfârşitul jocului, decizia urmând a fi
luată de Comisia de Organizare.
La finalul meciului, delegatul fiecărei echipe trebuie să semneze raportul de arbitraj.
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5.4. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE
Competiţia respectă strict “Legile Jocului” de fotbal, promulgate de International Board,
acreditate de FIFA și utilizate de FRF.
Durata unui joc este de 90 de minute, împărțit în două reprize egale a câte 45 de minute, cu
o pauză între ele care nu va depăși 15 minute. În cazul în care, în fazele eliminatorii, la expirarea
timpului regulamentar de joc echipele se află la egalitate, se vor se disputa două reprize de prelungiri a
câte 15 minute, fără pauză între ele. Dacă egalitatea se menține, se vor executa direct lovituri de
departajare. Fiecare echipă va executa 5 lovituri de la 11 m. Dacă după executarea acestor 5 lovituri,
egalitatea persistă, se va executa alternativ – de către fiecare echipă (alți jucători decât cei care au
executat prima serie de 5 lovituri), câte o lovitură de pedeapsă, până când diferența va fi de un gol.
Tragerea la sorţi a programului competiţional este efectuată de către Comisia de Organizare,
conform tabelei Berger. Câștigătoarele regiunilor se califică pentru ”TURNEUL FINAL”.
Se acordă 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal şi 0 puncte pentru înfrângere.
Clasamentele finale în grupe se stabilesc pe baza punctelor acumulate.
În cazul în care, la final, două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte, ele vor fi
departajate în funcție de:
a) numărul de puncte obţinute în meciurile directe;
b) golaverajul general al meciurilor directe;
c) numărul mai mare de goluri marcate în meciurile directe;
d) numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în meciurile directe;
e) golaverajul general;
f) numărul de goluri marcate;
g) numărul de victorii;
h) tragere la sorți.
În clasamentele intermediare, departajarea în cazul egalităţii de puncte este decisă de golaverajul
general.
Rezultatul unui meci se consideră definitiv numai după ce a fost omologat de către Comisia de
Organizare.
La jocurile din etapa regională, este obligatorie prezența medicilor sau a asistenților medicali
ai echipelor organizatoare. La turneul final, asistența medicală va fi asigurată de către Federația
Română de Fotbal.
VI. TITLURI ŞI PREMII
Echipa câştigătoare va fi declarată Campioană Naţională Universitară şi va participa la
competiția ”JOCURILE EUROPENE UNIVERSITARE” ce va avea loc în Croaţia, Zagreb și Rijeka,
în perioada 11- 20.07.2016, adresată echipelor universitare.
Organizatorii vor oferi tricouri de campioni, diplome, cupe şi medalii echipelor clasate pe
primele 3 locuri. Jucătorii cu evoluții sportive valoroase vor primi și trofee individuale.
VII. CONDIŢII ADMINISTRATIVE
La etapa finală, cheltuielile de transport vor fi suportate de instituțiile din învățământul
superior care înscriu studenții sportivi în competiție. Federația Română de Fotbal va asigura arbitrajul
competiției.
Celelalte categorii de cheltuieli necesare organizării în condiții optime a turneului final revin
organizatorilor, precum și altor parteneri și sponsori atrași de aceștia.
VIII. SANCȚIUNI
Oficialii şi jucătorii pot fi sancţionaţi pentru nerespectarea regulamentului, normelor şi
hotărârilor Comisiei de Organizare.
8.1. Sancţiunile aplicabile echipelor sunt:
a) avertisment;
b) blam (dezaprobare, condamnare publică a unei atitudini);
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c) suspendarea terenului propriu;
d) pierderea meciului prin forfait, cu scorul de 0-3;
e) anularea rezultatelor meciurilor;
f) penalizarea cu puncte;
g) excluderea din competiţie.
8.2. Sancţiunile aplicabile oficialilor şi jucătorilor sunt:
a) avertisment;
b) blam;
c) suspendarea pentru un anumit număr de meciuri sau pentru o perioadă determinată sau
nedeterminată (pentru lovirea intenţionată a unui adversar, provocarea de incidente);
d) excluderea din competiţie (pentru lovirea, insultarea sau ameninţarea arbitrilor sau a
oficialilor).
8.3. Alte sancțiuni:
O echipă care se retrage de pe teren pierde meciul cu 3-0 şi este penalizată cu 3 puncte. Echipa
care într-o ediţie înregistrează două neprezentări este exclusă din competiţie.
În cazul în care o echipă se retrage, se desfiinţează sau este exclusă pe parcursul competiţiei, se
procedează astfel:
a) dacă această situaţie intervine înainte de sfârşitul etapei regionale, rezultatele meciurilor
disputate de echipa respectivă sunt anulate, iar echipa respectivă nu mai apare în clasament;
b) dacă această situaţie intervine la turneul final, rezultatele meciurilor disputate de echipa
respectivă sunt menţinute, echipa respectivă continuă să apară în clasament, pierzând cu 3-0 toate
meciurile din etapa finală (inclusiv cele deja disputate).
IX. CONTESTAȚII
Toate contestaţiile vor fi trecute în raportul de arbitraj, urmând ca decizia să o ia Comisia de
Organizare a Campionatului Național Universitar.
În situaţia întârzierii sau neprezentării la un meci susţinut în deplasare, echipele pot invoca
motive ce privesc transportul, prezentând dovezi scrise în acest sens din partea organelor competente.
În aceste cazuri, decizia va fi luată de către Comisia de Organizare.
X. PROGRAMUL ETAPEI FINALE
În etapa finală a competiției participă echipele câștigătoare ale regiunilor geografice. La etapa
finală (ședința tehnică), conducătorii echipelor vor prezenta formularul de înscriere – un tabel tip cu
cei 16 jucători (14 jucători de câmp și 2 portari) pe care îi pot folosi pe parcursul turneului final. Din
lista celor 16 jucători validați poate fi înlocuit doar portarul și numai în cazul unei accidentări.
Înlocuirea portarului accidentat se poate face doar cu avizul medicului participant la competiție.
În ziua de 27 aprilie 2016, la Complexul Sportiv Național Mogoșoaia, va avea loc ședința
tehnică pentru stabilirea ordinii jocurilor și validarea jucătorilor participanți. Se va prezenta: tabelul
tip cu jucători participanți, carnetul de student/masterand/doctorand cu viza anuală la zi și cartea de
identitate sau pașaportul. Delegația unei echipe poate fi compusă din maximum 19 de persoane (16
jucători, un delegat, un antrenor principal și un oficial).
Echipele calificate vor disputa jocurile ”tip semifinală”, iar învinsele vor juca finala mică
(locurile 3-4) și învingătoarele vor juca finala mare (locurile 1-2), urmând ca echipa câștigătoare a
finalei mari să fie declarată ”CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ UNIVERSITARĂ 2016” și să
reprezinte România la ”JOCURILE EUROPENE UNIVERSITARE”, competiție ce va avea loc în
Croația, Zagreb și Rijeka, în perioada 11- 20 iulie 2016.
Etapa finală se desfășoară după următorul program:
27 aprilie 2016 (miercuri)
Sosirea echipelor – începând cu ora 16.00
Ședința tehnică – ora 20.00
28 aprilie 2016 (joi)
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Joc 1: Poziția 1 din gr. A - Poziția 2 din gr. B, la ora 16:00 și
Joc 2: Poziția 1 din gr. B - Poziția 2 din gr A, la ora 18:30
29 aprilie 2016 (vineri) - Finala mică (Loc. 3 – 4)
Echipa învinsă din jocul 1 - Echipa învinsă din jocul 2, ora 10:00
29 aprilie 2016 (vineri) - Finala mare (Loc. 1 – 2)
Echipa învingătoare din jocul 1 - Echipa învingătoare din jocul 2, ora 12:00
FESTIVITATEA DE PREMIERE, ora 14:00
XI. DISPOZIȚII FINALE
Datele şi orele de disputare sunt stabilite de către Comisia Centrală de Organizare și
Desfășurare a Competiției. Datele de disputare ale etapelor din faza regională vor fi stabilite de FRF,
împreună cu FSSU, în funcție de numărul echipelor înscrise în competiție. Ele pot fi schimbate prin
înţelegere între cele două echipe, cu condiţia anunţării prealabile a Comisiei de Organizare.
După fiecare meci, arbitrii au obligaţia de a transmite prin fax, e-mail sau prin poştă, în termen
de 48 de ore, raportul de arbitraj către Departamentul de Competiții Copii și Juniori (fax: 021 302 91
75; e-mail: fotbaluniversitar@fssu.ro). Comisia de Organizare are obligaţia de a omologa rezultatul
unui meci la 5 zile după disputarea acestuia.
Comisia Centrală de Organizare și Desfășurare a Competiției (CCODC) este formată din
reprezentanții FRF, FSSU și UPT.
Campionatul Național Universitar de Fotbal (11 vs 11) – Ediția a II-a, 2016, se dispută în
conformitate cu dispozițiile prevăzute în ROAF, ediția 2016 și Legile jocului. Situațiile neprevăzute
vor fi soluționate într-o manieră definitivă și irevocabilă de Comisia Centrală de Organizare și
Desfășurare a Competiției.
ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL COMPETIȚIEI
„Campionatul Național Universitar de Fotbal (11 vs 11) – Ediția a II-a, 2016”
Prezentul act adițional face referire la competiția Campionatului Național Universitar de
Fotbal (11 vs 11) – Ediția a II-a, 2016, organizată, în parteneriat, de Federația Română de Fotbal,
Federația Sportului Școlar și Universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice și Universitatea Politehnica Timișoara.
Prin prezentul act adițional prevederile Regulamentului:
1. Se completează cu un nou paragraf:
Participanții sunt de acord să cedeze cu titlu gratuit și pe o periodă nedeterminată, integral,
Federaţiei Române de Fotbal, dreptul de folosire și de transmitere către terți a imaginii individuale sau
de grup, statică sau în mişcare, precum și a tuturor materialelor video și audio, derivate din competiții,
în echipamentul de concurs şi prezentare al echipei, precum și dreptul de a utiliza împreună cu
respectivele imagini și materiale numele și semnăturile participanților, după caz.
2. Articolul IV se modifică după cum urmează:
Înscrierile pentru ”Campionatul Național Universitar de Fotbal (11 vs 11) – Ediția a II-a,
2016” se fac până la data de 4 martie 2016, la adresa fotbaluniversitar@fssu.ro.
Toate celelalte articole rămân neschimbate.

COMISIA CENTRALĂ DE ORGANIZARE
ȘI DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI
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