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CAMPIONATUl  NATIONAL DE FOTBAL AL FERMIERILOR

CAMPIONATUlL  NATIONAL DE FOTBAL AL FERMIERILOR reprezintă un eveniment sportiv dedicat amatorilor. La 

campionat se poate înscrie orice persoana de sex masculin, membru APPR, atâta timp cât respectă prevederile 

prezentului Regulament. 

DESPRE

Inscrierile se pot face online printr-un email la office@apprs.ro sau la numărul de telefon 0723.265.469.

Inscrierile se pot face individual pentru persoane cu varsta mai mare de 18 ani. 

Fiecare candidat va completa și semna declarația pe propria răspundere prin care se declară apt de a participa la o astfel 

de competiție. Participarea este gratuita nefiind necesar achitarea nici unei taxe.

CUM SE FAC ÎNSCRIERILE

Vom avea patru zone in care se vor desfasura meciurile de grupe: Iasi, Timisoara, Slobozia si Braila. In fiecare zona vor 

exista 8 echipe si se vor juca 6 meciuri pe fiecare zona. Meciurile de grupe vor avea loc in perioada 15 februarie-15 martie 

2020.Fiecare meci va fi arbitrat de un arbitru profesionist.

O partidă se desfasoară pe parcursul a două reprize de câte 15 de minute de joc efectiv fiecare. Durata fiecărei repriză 

poate fi prelungită de către arbitri. Pauza dintre reprize va fi de 5 minute.

Înainte de începerea campionatului se va trage la sorți ordinea în care vor juca echipele si meciurile. Meciurile vor fi 

disputate de două echipe alcătuite fiecare din 5 jucători + 1 portar + maxim 3 rezerve. Echipa castigatoare a unui meci 

va fi cea care va avea la finalul celor doua reprize, cele mai multe goluri marcate. In caz de egalitate, se va recurge la 5 

lovituri libere pentru fiecare echipa. In cazul putin probabil a unei noi egalitati, se va recurge la cate 1 lovitura libera la 

poarta pentru fiecare echipa pana la ratare. Echipa castigatoare va fi cea care are cele mai multe puncte marcate ( goluri 

valabile).

DESFĂȘURAREA PARTIDELOR ȘI COMPONENȚA ECHIPELOR

Sferturile, semifinala si finala se vor desfasura in Judetul Constanta in data de 29-30 mai 2020. Echipele câștigătoare vor 

juca, de asemenea, în seminifinale în ordinea tragerii la sorți. Finala va fi disputată de două cele mai bune echipe. 

Numărul maxim de jucători de rezervă este de 3. Un joc nu poate continua cu mai puțin de 4 jucători (incluzând portarul). 

În caz de descompletare a uneia dintre echipe sub numărul stabilit mai sus, arbitrii vor descalifica echipa. 

SFERTURI, SEMIFINALA ȘI FINALA

Dacă o echipă refuză să joace un meci sau să continue jocul care a început, ea va fi sancționată cu pierderea jocului. 

Pe parcursul unui joc, numărul înlocuirilor de jucători este in numar de maxim 3, iar înlocuirile se fac de către căpitanul 

echipei. Un jucător care a fost înlocuit poate reveni pe terenul de joc pentru a înlocui un alt jucător. O înlocuire poate fi 

efectuată doar de căpitanul echipei, când mingea este în joc sau afară din joc, iar pentru efectuarea unei astfel de înlocuiri 

trebuie respectate următoarele condiţii: * Jucătorul care părăseşte terenul de joc trebuie să facă acest lucru prin dreptul 

propriei sale zone de înlocuire; * Jucătorul care intră pe terenul de joc trebuie, de asemenea, să treacă prin zona sa de 

înlocuiri. * Procedura de înlocuire se termină în momentul în care jucătorul de rezervă pătrunde pe terenul de joc. Din acel 

moment, el devine jucător activ, iar jucătorul care a fost înlocuit încetează să mai fie jucător activ. Portarul poate fi înlocuit 

de oricare din jucători. El trebuie să poarte un echipament de culoare diferită, ușor de distins de ceilalți jucători și artibtri. 

Dacă un jucător înlocuieşte un portar, el va trebui să îmbrace un tricou de portar.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE JOC
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Bilete la unul din meciurile EURO 2020 

de pe Arena Națională București.

PREMII CÂȘTIGĂTORI

PREMII SPECIALE

CEL MAI BUN 
PORTAR

premiul va fi acordat de 

către organizatori

GOLGHERERUL 
COMPETIȚIEI

jucătorul care va marca 
cele mai multe goluri

VETERANUL 
COMPETIȚIEII

jucătorul cu vârsta cea 

mai înaintată care va 

juca cel puțin 10 minute

PREZENTUL REGULAMENT TREBUIE RESPECTAT DE FIEACARE JUCATOR FARA NICIO EXCEPȚIE!
NERESPECTAREA REGULAMENTULUI POATE ATRAGE DESCALIFICAREA ECHIPEI!


