
Campionatul ATS FITLIFE CLUJ-NAPOCA, fiind un campionat de minifotbal afiliat FMR, se 

subordoneaza deciziilor si Regulamentului FMR din anul 2019 si 2014, avand dreptul sa aiba si 

unele reguli interne, care vor fi redate in continuare, dupa cum urmeaza: 

1. Jocurile se vor disputa numai pe suprafeţe cu gazon artificial (toate prevederile 

Regulamentului FMR din 2014 sunt valide in continuare de la Regula 1, cu mentiunea ca 

schimbarile pot fi nenumarate, si se pot efectua in orice moment al jocului, dupa ce arbitrul 

a fost anuntat in prealabil, zona de inlocuire se afla langa linia de margine, in fata bancilor 

de rezerva, pe la linia de mijloc. Jucatorii trebuie sa efectueze inlocuirea pe la mijlocul 

terenului.    

2. Se mentin Regulile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  din Regulamentul FMR din 

2014 cu mentiunile:  

3. Echipa gazda va juca in echipamentul principal, iar echipa oaspete este obligata sa aiba un 

echipament de culoare diferita, sau maieuri de departajare. Un jucator care nu are 

echipamentul de joc la el (tricou), poate sa evolueze cu un tricou de joc de culoare identica 

cu cel al echipei sale sau maieu de joc, chiar daca nu are numar pe el, arbitrul fiind instiintat 

in prealabil de acest lucru si consemnat pe raportul de joc ca va evolua fara numar pe tricou.  

4. Durata jocului va fi de 2 reprize de 25 de minute fiecare cu o pauza de maxim 5 minute 

intre ele.  

5. Din aut de poarta nu se poate inscrie gol direct. Portarul are obligatia de a repune mingea 

in joc numai cu piciorul, din interiorul careului, in 6 secunde, de la reprimirea balonului in 

suprafata de joc, in caz contrar este atentionat si la a 2-a greseala va fi sanctionat cu cartonas 

galben.   

6. De asemenea regulamentul Federatiei de Minifotbal din Romania nu permite jucatorilor sa 

evolueze in alte competitii similare ATS si afiliate FMR. 

7. Toti arbitrii competitiei sunt obligati sa detina si foloseasca echipamentul de arbitraj  

(tricou, cartonase, fluier ). Neprezentarea unui arbitru la meci din diferite motive va fi 

sanctionata cu 100 ron/arbitru (va plati terenul ECHIPEI GAZDA). La anumite meciuri 

considerate derby-uri si la cererea unei echipe pot oficia 2 arbitrii. Arbitrul de pe partea 

opusă băncilor de rezervă este arbitrul principal. Echipa care va solicita al doilea arbitru va 

plati baremul respectiv. 

8. Intarzierea unei echipe la inceperea jocului pentru orice partida este acceptata in limita a 

10 minute, depasirea acestui termen ducand la pierderea partidei cu scorul de 3 – 0. 

Exceptie fac jocurile cand adversarii doresc sa joace si dupa acest termen.  

9. Alunecarile jucatorilor care pot duce la contactul cu: -adversarul (adversar, adversar si 

minge sau deposedarile prin alunecare) pe terenul de fotbal sunt interzise, ele fiind 

sanctionate cu lovitura libera indirecta,greseala si cartonas galben. Singurul care are voie 

sa efectueze aceste tehnici este Portarul, dar si acesta numai in suprafata careului propriu. 

De asemenea este interzisa jucarea mingii de jos (jucator cazut jos pe gazon) in prezenta 

sau in apropierea unui adversar (apropiere = posibilitate de contact).Acesta procedura este 

apreciata numai de arbitrul jocului. 

10. Amanarea unei partide se va face cu acordul organizatorilor si nu la mai putin de 24 ore 

distanta de partida de fotbal. In ziua meciului echipa care doreste amanarea meciului are 

nevoie doar de acordul echipei adverse. Datorita costurilor de gestionare a competitiei, 



fiecare amanare va fi taxata cu suma de 100 lei, iar echipa care solicita amanarea partidei 

va fi nevoita sa asigure costurile de teren pentru rejucarea meciului. Meciul amanat se va 

juca cand cele doua echipe vor cadea de accord cu rejucarea partidei (data, teren) Daca 

echipa oaspete amana meciul -este obligata sa plateasca terenul din etapa curenta echipei 

Gazda iar la rejucare va plati din nou ea terenul integral si in urmatoarele conditii: - Echipa 

care a amanat meciul va da optiuni de rejucare adica va da cel putin 2 optiuni pt fiecare 

saptamana. Una in cursul saptamanii una in weekend. Echipa care a fost de accord cu 

amanarea meciului va trebui sa aleaga una din acele optiuni. Terenul pe care se va juca se 

poate stabili de comun acord. O echipa nu poate amana mai mult de un meci, ptr. a putea 

amana inca meci este necesar sa joace prima amanare sau sa piarda acel meci cu 3-0. 

11. Echipele au dreptul la un TIME-OUT (max. 2 minute) pe parcursul unui joc solicitat si 

acordat de arbitru doar cand jocul este oprit si echipa detine posesia mingii. 

12. In situatia in care o echipa se retrage din campionat sau este exclusa din competitie va 

pierde toate meciurile din TUR (RETUR) cu 3-0. 

13. Aducerea de noi jucatori la echipa se va face gratuit la inceputul sezonului si in pauzele 

competitionale, dupa startul competitiei percepandu-se o taxa de 40 ron pentru fiecare 

jucator nou inscris in echipa sau transfer efectuat. Fiecare operatiune trebuie insotita de 

copie BI/CI, cerere de legitimare+fisa jucatorului (model pe site), poza in format fizic 

pentru legitimatie (tip buletin) si poza in format electronic (jpg) pentru site, formular 

GDPR. Verificarea postarii pozelor/transferurilor pe site intra in sarcina reprezentantilor 

echipei respective. Taxa de inscriere se plateste o singura data pe an la inceputul fiecarui 

sezon, neachitarea texei ducand la imposibilitatea inscrierii pe lista echipelor din sezonul 

in curs. 

14. Vizele medicale pot fi inlocuite de catre declaratiile pe propria raspundere unde jucatorul 

mentioneaza starea sa medicala BUNA si disponibilitatea in a depune efort FIZIC. Toate 

echipele inscrise in campionat trebuie sa isi aleaga un capitan de echipa, persoana care va 

pastra legatura in permanenta cu organizatorii pentru a lua la cunostinta si comunica 

echipei programarea urmatoarelor meciuri, schimbarile de ultima ora, jucatorii suspendati 

si alte evenimente si informatii pe care echipa trebuie sa le cunoasca. Capitanul de echipa 

se poate evidentia pe terenul de sport prin purtarea unei banderole de CAPITAN DE 

ECHIPA. 

15. Orice alte situatie care nu este prevazuta in acest Regulament va fi dezbatuta de catre 

Comisia de disciplina si organizare a competitiei si care o va solutiona in conformitate cu 

deciziile si regulamentele FMR si chiar dupa o consultare cu alte organisme din cadrul 

FMR.  


