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Regulament de organizare 

 a Campionatului de Fotbal care va desemna echipa participantă la  

Campionatul Mondial de Fotbal Bordeaux/Franta 14-22 aprilie 2013 

 

1.Reguli de participare: 

- Înainte de începerea competiţiei fiecare echipă va prezenta comisiei carnetul de 

elev care certifică apartenenţa la şcoala respectivă, împreună cu cartea de 

identitate; 

- Fiecare unitate de învăţământ poate înscrie o singură echipă; 

- Toţi jucătorii trebuie să fie elevi ai aceleiaşi şcoli, nascuţi în anii 1996/1997/1998, 

înscrişi în anul şcolar 2012/2013; 

- Fiecare echipă va fi compusă din maxim 18 jucători şi reprezentată de 1 profesor; 

- Toţi jucătorii trebuie să fie elevi la zi la aceeaşi şcoală. Conform criteriilor de 

eligibilitate stabilite de I.S.F. nu sunt admise in competitie echipele din cadrul 

Cluburilor Sportive Scolare și Liceelor cu Program Sportiv; 

- Durata jocului va fi de 80 minute ( 2 reprize x 40 minute) cu pauză de 15 minute; 

- Fiecare echipă va avea asupra sa două rânduri de tricouri de culori diferite cu 

numere regulamentare; 

- Terenul de joc are dimensiunile conform regulamentului FRF; 

- În caz de egalitate la terminarea timpului regulamentar de joc se va trece la 

executarea loviturilor de la 11 metri, câte 5 lovituri  pentru fiecare echipă. Dacă 
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egalitatea persista se va executa câte o lovitură de fiecare echipă pâna la 

departajare de 1 gol; 

- Organizatorul fiecărei faze, va asigura asistenţa medicală, elevii prezentând pe 

lângă carnetele de elev și cărţile de identitate,  adeverinţa medicală |”apt efort 

fizic” emisă de unitatea competentă. 

2 Modul de desfăşurare. 

- Sistem eliminatoriu (numai tur), în care echipele stabilite de forul organizator 

joacă între ele jocuri eliminatorii, învingătoarele participând în etapele următoare 

până la desemnarea echipei câştigătoare; 

- La faza pe centre de localităţi participă echipele unităţilor de învăţământ care au 

câştigat faza pe localitate. Competiţia, la faza pe localitaţi şi judeţ, va fi organizată 

de Inspectoratele Şcolare Judeţene; 

- La faza pe judeţ participă echipele unităţilor de învăţământ care au câştigat faza 

pe centre de localităţi; 

- La faza zonală vor participa echipele câştigătoare din fiecare judeţ, împărţite în 4 

grupe zonale, astfel: 

 

       Zona 1               Zona 2                     Zona 3                    Zona 4 

- Botoşani              Satu Mare                  Sibiu                         Ilfov 

- Suceava                Maramureş               Braşov                      Prahova 

- Iaşi                       Bihor                        Caraş Severin            Dâmboviţa 

- Neamţ                  Salaj                         Gorj                           Brăila 

- Bacău                   Bistriţa Năsăud        Vâlcea                       Tulcea          

- Vaslui                  Cluj                           Argeş                        Ialomiţa 

- Vrancea               Mureş                       Olt                             Constanţa 

- Galaţi                   Alba                         Dolj                           Călăraşi 

- Harghita               Arad                         Mehedinţi                  Giurgiu 

- Covasna               Hunedoara               Teleorman                  Bucureşti 

      -     Buzău                 Timişoara                                                    

 

- la faza finală se califică prima echipă din fiecare zonă (4 echipe); 



- faza pe localitate/judeţ precum si faza pe zonă (toate cele 4 zone) vor fi organizate 

de către M.E.N. prin Inspectoratele Școlare Judeţene/Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București în parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal; 

- Perioada de desfășurare a fazei pe localitate/judet este 11-17.03.2013. Locaţiile 

vor fi stabilite de către Inspectoratele Judeţene/Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București;  

- Perioada de desfașurare  a fazei pe zone este  21-24.03.2013, locul de desfășurare 

urmand  a fi comunicat până la data de 11.03.2013. Responsabilă pentru 

organizarea fazelor zonale este  Direcţia Generală de Învăţare Pe Tot Parcursul 

Vieţii. 

- Turneul final va fi organizat de catre F.S.S.U. în colaborare cu F.R.F,  în 

perioada 01-03.04.2013 într-o baza sportivă a Federaţiei Române de Fotbal care 

va fi pusă la dispozitie în mod gratuit, conform unui protocol care va fi încheiat în 

acest sens.  

Cheltuielile care pot fi suportate de către F.S.S.U. pentru turneul final sunt: 

- Cazare – 25 lei/zi/elev; 

- Masa – 35 lei/zi/elev; 

- Premii – locul I: 150 lei/elev, locul II: 100 lei/elev, locul III: 50 lei/elev, locul 

IV: 30 lei/elev; 

*transportul va fi suportat de catre echipele participante. 
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