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“TURNEUL DE FOTBAL AL AVOCAȚILOR, TIMIȘOARA - 2019”
4 - 7 Aprilie 2019
La această competiție sunt invitate să participe echipele de fotbal ale tuturor Barourilor de Avocați
din România, precum și Baroul Chișinău, echipe formate exclusiv din avocați, în componența 5+1,
coordonate și conduse de Doamnele și Domnii Decani.

REGULAMENT TURNEU DE FOTBAL
I. PRINCIPII
1. Principiul de bază în desfășurarea turneului este ”fair-playul”, scopul competiției fiind crearea
unor legături socio-profesionale și interumane între avocați, în vederea dezvoltării dialogului,
respectiv a solidarității profesionale între confrați.
2. Componenții echipelor participante vor avea, în mod exclusiv, calitatea de avocați, fiind
obligatoriu a avea dreptul de a exercita profesia și a face parte din cadrul aceluiași barou,
membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România.
3. Cu titlu excepțional, pot face parte din loturile echipelor participante și avocații înscriși pe
tabloul avocaților suspendați din cadrul aceluiași barou, membru al Uniunii Naționale a
Barourilor din România.
4. Este interzis ca o echipă participantă să fie alcătuită din avocați cu drept de exercitare a
profesiei sau suspendați care fac parte din mai mult de un singur barou sau din persoane care
au dobândit calitatea de avocat, dar se află în prezent într-un caz de incompatibilitate cu
profesia.
5. Lotul echipelor participante vor fi alcătuite din minim 7 jucători și maxim 12, tabelul
membrilor componenți împreună cu datele de identificare urmând a fi trimis organizatorilor
pană cel mai târziu la data de 01.04.2019.
6. În măsura în care organizatorii vor valida tabelul membrilor componenți ai echipelor
participante, nu vor mai fi admise modificări decât în situații temeinic justificate, la aprecierea
exclusivă a comitetului de organizare
7. Fiecare echipă va transmite organizatorilor, împreună cu tabelul membrilor componenți și o
adeverință medicală cu mențiunea ”Clinic sănătors, apt pentru efort fizic” pe numele fiecărui
jucător, sub sancțiunea invalidării mebrilor echipei care nu prezintă respectivul înscris medical.
8. Jocurile se vor desfășura în zilele de vineri 5 aprilie 2019 și sâmbătă 6 aprilie 2019 programul
competiției urmând a fi adus la cunoștința echipelor participante în detaliu după epuizarea
înscrierilor la turneu.
II. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI
1. Meciurile se vor desfășura între două echipe alcătuite (fiecare) din 5 jucători de câmp și un
portar, jucătorii de câmp componenți ai fiecărei echipe urmând a purta obligatoriu tricouri de
aceeași culoare, echipa considerată oaspete având obligația de a schimba echipamentul de joc.
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Portarii celor două echipe care se confruntă vor purta obligatoriu un echipament de culoare
distinctă față de tricourile jucătorilor de câmp.
2. Înainte de începerea fiecărui joc, componenții echipelor vor purta asupra lor cartea de identitate
și legitimația de avocat valabilă, ori o adeverință emisă de barou care să ateste apartenența la
baroul din care face parte, precum și înscrierea pe tabloul avocaților suspendați sau cu drept de
exercitare a profesiei.
3. Echipa care nu poate prezenta la ora stabilită de organizatori pentru începerea jocului minim 3
jucători de câmp plus un portar care să îndeplinească condițiile prevăzute de regulament va fi
descalificată din competiție, toate eventualele rezultate obținute anterior urmând a fi anulate.
4. Echipele care folosesc într-un meci alti jucatori decat cei cuprinsi in lot, vor fi descalificate din
competiție toate eventualele rezultate obținute anterior urmând a fi anulate, daca un jucator al
echipei adverse formuleaza o contestatie in scris înmânată sub semnătură de primire
organizatorilor. Contestatiile se depun la organizatorul competitiei in termen de maxim 10
minute de la terminarea meciului.
5. Arbitrii sunt desemnati de organizatori si sunt suverani în timpul jocului, orice decizie a lor
urmând a fi respectată de catre jucatori sau spectatori.
6. Injuriile la adresa arbitrilor sau componentilor echipei adverse se vor sanctiona cu cartonas rosu.
7. Jucatorul care primeste cartonas rosu este eliminat, iar echipa din care face parte il va putea
inlocui cu alt jucator dupa 5 minute de la eliminare. Jucatorul eliminat nu va putea reintra in
meci dupa primirea cartonasului rosu și va fi suspendat minim un joc, decizia urmând a fi luată
de comitetul de organizare, în raport de faptele comise. Comportamentul nesportiv nu va fi
tolerat, comitetul de organizare putând decide suspendarea jucătorului sancționat cu cartonaș
rosu pentru acte de indisciplină gravă pentru tot restul turneului.
8. Sunt interzise cu desavarsire deposedările adversarilor de minge prin alunecare, toate acestea
urmând a fi sancționate cu lovitura libera de catre arbitru astfel: cu lovitura libera directa daca
prin alunecare se produce un fault sau exista intentie evidenta de a produce un fault asupra
adversarului; cu lovitura libera indirecta daca prin alunecare adversarul este deposedat de
minge, fără a se produce un fault propriu-zis.
9. Out-ul de margine se va executa cu piciorul, fără ca jucătorul care îl executa sa depaseasca linia
de delimitare a terenului, în termen de maxim 6 secunde din momentul pozitionarii mingii in
locul de executare, in caz contrar urmând a fi executat de catre cealalta echipa.
10. Out-ul de poarta se va executa doar de catre portar si doar cu mana din interiorul suprafetei de
poarta, în maxim 6 secunde de la momentul poziționării în locul de executare.
11. In cazul in care mingea atinge plasa/balonul de deasupra terenului, se va executa out de
margine de la cea mai apropiata linie de delimitare laterala a terenului.
12. Se acordă lovitură de la colțul terenului în cazul în care mingea, după ce a fost atinsă ultima
dată de un jucător al echipei aflată în defensivă, a depășit în întregime suprafața de joc situată
pe linia porții, cu excepția suprafeței situate între cei doi stâlpi ai porții. Lovitura de la colț se va
executa în 6 secunde de la momentul la care jucătorii adverși sunt așezați de arbitru la distanța
regulamentară de 5 metri față de locul de repunere a mingii în joc, sancțiunea nerespectării
timpului de repunere fiind cartonașul galben.
13. Portarul nu are voie sa prinda cu mâna o minge trimisa intentionat inapoi de catre un coechipier
cu piciorul.
14. Mingea aruncată cu mâna de portar din interiorul careului de 6 metri care intra in poarta
adversa, va fi considerata gol valabil chiar daca mingea nu va fi atinsa de nici un alt jucator, din
momentul repunerii si pana la intrarea in poarta, cu excepția situației în care mingea este repusă
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dintr-un out de poartă, situație în care echipa adversă va repune mingea în joc printr-un out de
poartă.
15. Executarea loviturilor libere directe si indirecte se vor face în 6 secunde de la momentul la care
zidul (alcătuit din cel puțin un jucător al echipei adverse) va fi asezat de arbitru la o distanta de 5
metri de locul in care se afla mingea.
16. Fiecare echipa are dreptul la maxim 5 greseli pe repriza. Prin gresala se intelege orice lovitura
directă acordată ca urmare a unui fault sau hent. In cazul in care la un fault se acorda si
sanctiunea cartonasului se considera ca s-a comis o singura gresala. Loviturile indirecte nu se
considera greseli ! Se acordă o lovitură de pedeapsă (lovitură directă de la 9 metri) în momentul
în care una dintre echipe este sancționată cu cea de-a 6-a greșeală comisă de-a lungul unei
reprize și de asemenea, la fiecare greșeală care urmează (a 7-a, a 8-a etc.), urmând ca la pauză
numărul greșelilor să fie șterse.
17. Din lovitură liberă indirectă, precum și din out-ul de margine nu se poate înscrie gol valabil
decât dacă mingea, înainte de a intra în poartă a fost atinsă de orice alt jucător decât cel care a
executat lovitura.
18. Pe durata partidei numărul înlocuirilor este nelimitat putându-se efectua cu atentionarea si
acordul arbitrului, jucătorul înlocuit putand sa participe din nou la joc.
19. În caz de egalitate în meciurile din grupă, se vor executa lovituri de la 7 m. Fiecare echipa va
executa 3 lovituri, iar daca egalitatea persista se va executa cate o lovitura de fiecare parte, pana
cand una din echipe inscrie iar cealalta rateaza. Echipa care va castiga dupa executarea
loviturilor de la 7 m va primi 2 p, iar echipa care va pierde 1 p. Echipele care castiga meciul in
timp regulamentar vor primi 3 p, iar cele care pierd 0 p.
20. În caz de egalitate în meciurile eliminatorii (în funcție de numărul echipelor participante acestea
fiind etapele sferturilor, semifinalelor si finalelor). dupa terminarea celor 2 reprize, se va trece
direct la executarea loviturilor de la 7 metri. Fiecare echipa executa 3 lovituri, iar daca egalitatea
persista se va executa cate o lovitura de fiecare parte, pana cand una din echipe inscrie iar
cealalta rateaza.
21. Clasamentul în grupe se va stabili dupa urmatoarele criterii: nr. puncte, rezultat în meciurile
directe, golaveraj, nr. goluri marcate, nr. cartonase galbene/rosii, tragere la sorti. In cazul in care
2 echipe se afla la egalitate de puncte in grupa, echipa mai bine clasata va fi aceea care a castigat
meciul direct in timp regulamentar sau la loviturile de la 7 m. In cazul in care 3 sau mai multe
echipe se afla la egalitate in grupa, pentru departajare se va face un clasament doar intre aceste
echipe, si se vor anula rezultatele cu celelalte echipe. Daca egalitatea persista, se vor respecta
criteriile generale mai sus descrise, cu mentiunea ca golurile marcate de la 7 m (in caz de
egalitate în timpul regulamentar) nu se iau in considerare la criteriile de departajare „golaveraj”
sau „nr. goluri marcate”.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ
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