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R E G U L A M E N T 

  

pentru Turneul Internațional de  Fotbal dedicat Copiilor și Juniorilor 

„ CHALLENGE CUP 2019 ” 

  

1. Scopurile și sarcinile Turneului 

1.1. Al II-lea Turneu Internațional de copii și juniori  „CHALLENGE CUP 2019” , va avea loc cu 
scopul de a dezvolta și a populariza fotbalului de masă. 

Turneul are următoarele sarcini: 

A) Dezvoltarea programelor FIFA și UEFA  

B) Dezvoltarea și popularizarea fotbalului pentru mai mulți copii și tineri din Bulgaria. 

C) Creșterea nivelului măiestriei fotbaliștilor tineri. 

D) Creșterea prestigiului fotbalului în fața copiilor și tinerilor în mijloacele de informare 

E) Întărirea cooperării în domeniul dezvoltării fotbalului de copii și tineri între cluburile, academiile și 
asociațiile naționale de fotbal din diferite țări. 

2. Organizare și realizare 

  

2.1. Organizatorul Turneului este firma ‘’ WEST FOOTBALL ARENA ‘’ și are toate drepturile comerciale 
asupra materialelor audio-vizuale, provenite din realizarea Turneului, aparțin firmei  

‘’ WEST FOOTBALL ARENA’’ 

2.2. Conducerea și organizarea generală ale Turneului se efectuează de către firma 

 ‘’ WEST FOOTBALL ARENA’’ 

2.3. Realizarea propriu-zisă a Turneului se efectuează de către ‘’WEST FOOTBALL ARENA’’ prin 
manager general Ion Popa 
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2.4. ‘’WEST FOOTBALL ARENA’’ : 

         - Trimite materialele de informare cu invitația de participare în Turneul către echipele de copii din 
școlile și academiile sportive din Romania și din alte țări. 

         - Pregătește, întocmește și aprobă prezentul Regulament. 

         - Aprobă structura participanților în seria turneului 

         - Efectuează tragerea la sorți 

         - Organizează colectivul de arbitri, întocmește lista cu arbitrii și arbitrii adjuncți 

         - Aprobă rezultatele după fiecare meci și rezultatele după fiecare meci din serie 

         - Premiaza câștigătorii și purtătorii premiilor individuale 

         - Efectuează activități de răspândirea popularizării fotbalului de copii 

         - Alte drepturi în conformitate cu prezentul Regulament. 

         - Colaborează cu Federatia Bulgara de Fotbal  și alte asociații naționale de fotbal. 

         - Organizează cazarea și hrana participanților, a membrilor de la Turneu. 

         - Colaborează cu organele autorităților locale și cu organele de securitate în zona realizării       
Turneului. 

         - Asigură serviciile medicale în timpul jocurilor din Turneu cu asistenta medicală (medic sportiv) și 
ambulanță. 

         - Asigură serviciile tehnice și echipamentul necesar la utilajele sportive ce vor fi folosite în timpul  
Turneului 

         - Asigură apa potabilă(plata) pentru participanți și arbitri în timpul jocurilor. 

         - Acordă și aprobă prezentul Regulament. 

         - Controlează întreaga realizare a evenimentelor legate de Turne 

         - Suportă finanțarea arbitrilor de la meciuri. 

         - Suportă finanțarea premiilor și a suvenirurilor participanților. 

         - Organizează transmiterea informațiilor privind Turneul. 

         - Emite materiale de informare și reclame. 
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3. Loc și termen Turneului 

3.1. Turneul va avea loc la terenurile de fotbal din  Orasul TRYAVNA, Bulgaria. 

3.2. Termenul Turneului: 

     18 – 21 Aprilie 2019   

  echipele de copiii născuți în anii 2007 – 2008 – 2009 - 2010 

  18 Aprile 2019, ziua sosiri / 21 Aprilie 2019, ziua plecari 

  

3.3. Echipa (grupa) care își confirmă participarea la Turneu, se obligă să trimită lui  

„WEST FOOTBALL ARENA” înștiințare scrisă cu stampila oficială a clubului /școlii / academiei. 

Tel.:0040724748242, e-mail: office@west-football.com  

Scrisoarea trebuie să conțină următoarele informații: denumirea oficială completă a echipei, adresa de 
poștă, telefon/fax, e-mail, garanția din partea conducerii clubului/scolii sau academii, informație și funcția 
persoanelor de contact. 

 

4. Participanți 

4.1. Echipelor li se permite să ia parte la Turneu pe baza inscrierilor trimise de ele. 

4.2. Turneul se va realiza la 4 grupe de vârstă și la acestea pot intra: 

4.2.7 Echipe în care sunt participanții născuți în anul 2007 sau mai mici; 

4.2.8 Echipe în care sunt participanții născuți în anul 2008 sau mai mici; 

4.2.9 Echipe în care sunt participanții născuți în anul 2009 sau mai mici; 

4.2.10 Echipe în care sunt participanții născuți în anul 2010 sau mai mici; 

 

4.3. Lista definită cu participanții la Turneu se determină după terminarea campaniei de înregistrare. 
Termenul până când trebuie să se trimită toate cererile – 18 Martie 2019  

4.4. În cerere pentru participare la Turneu fiecare echipa are dreptul să include numele maxim  ale 20 
de fotbaliști. În protocolul după unui meci se poate înscrie numele tuturor fotbaliști menționate la cerere. 
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4.5. Conducătorii cluburilor, echipele, delegațiile, precum și antrenorii și fotbaliștii participanți la 
Turneu  sunt obligați să respecte toate prevederile din prezentul Regulament, arătând disciplină, 
respect față de organizatori, concurenți, arbitrii și spectatorii în conformitate cu regulile Fear Play. 

 

5. Condiții pentru realizare 

5.1. Meciurile din Turneu se efectuează conform „Regulilor jocului” stabilite de către Federația Bulgara de 
Fotbal si cea mondială a asociațiilor de fotbal (FIFA) și în conformitate cu prezentul Regulament. 

5.2. Sistemul Turneului în fiecare grupă de vârstă se aprobă după terminarea campaniei de înregistrare. 

5.3. Pentru realizarea Turneului am decis următoarele reguli ale jocului: 

 

                                                                    Schema Nr.1 

 

 

Vârsta participanților 

  

      

       Penalti 

        

        Ofsaid 

   

  Nr. de    

arbitrii 

          

       Schimburi 

         

       Cartoan ROSU 

            

              anul. 2007 

      

      9 metri 

    Se determină 

  Centrul terenului 

      

     2 

  Cu schimburi inverse 
fără oprire – centrul 
terenului – acceptul 
arbitrului 

 Îndepărtare cu dreptul 
de înlocuire.Urmatorul 
meci are dreptul de joc  

              anul. 2008 

       

     7 metri 

   Se  determină 

  Linia de 12 m 

     

     1 

  Cu schimburi inverse 
fără oprire – centrul 
terenului – acceptul 
arbitrului 

 Îndepărtare cu dreptul 
de înlocuire. Urmatorul 
meci are dreptul de joc 

             anul. 2009 

       

     7 metri 

   Se determină 

   Linia de 12 m 

     1   Cu schimburi inverse 
fără oprire – centrul 
terenului - acceptul 
arbitrului 

 Îndepărtare cu dreptul 
de înlocuire. Urmatorul 
meci are dreptul de joc 

             anul. 2010 

       

     7 metri 

   

  Nu se determină 

      

     1 

  Cu schimburi inverse 
fără oprire – centrul 
terenului – acceptul 
arbitrului 

 Îndepărtare cu dreptul 
de înlocuire. Urmatorul 
meci are dreptul de joc 
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                                                                   Schema Nr.2 

 

 

 

5.4. Locul echipelor din grupe în toate etapele din Turneu se determină după numărul punctelor culese 
pentru toate meciurile. Sistemul de acumulare puncte: la victorie – 3 puncte, la egalitate – 1 punct, la 
pierdere  - 0 puncte. La meciurile de eliminare în caz de egalitate după timpul principal pentru a se stabili 
câștigător se vor efectua 5 lovituri penale de la  9 metri  respectiv de la 7 metri (și apoi – până prima 
ratare). 

5.4.1. În caz de egalitate la punctele unor echipe (două sau mai multe) locurile se determină după cum 
urmează: 

- După cel mai mare număr de victorii din toate meciuri 

- După rezultatul meciului intre cele două echipe (având în vedere următoarele considerații: a) numărul 
de puncte, b) numărul victoriilor, c) diferența la goluri) 

- După cea mai bună diferență la goluri din toate meciurile din grupa respectivă 

- După cele mai puține puncte penale, acordate pentru încălcarea drepturilor jocului (carton galben – 1 
punct, carton roșu – 5 punct). 

 

Vârsta 
participanților 

  

    Durata miecului   Echipe, inși   Mărimea 

terenului 
   Mărimea   

portilor 
  Mărimea mingii, nr., 

greutate (gr) 

   anul. 2007     2 х 25' + 5' pauză    (8+1) х (8+1)    50 х 65 м.     2 х 5 м.   № 4 (max. 350 gr.) 

   anul. 2008     2 х 20' + 5' pauză    (6+1) х (6+1)    40 х 60 м.     2 х 5 м.   № 4 (max. 350 gr.) 

   anul. 2009     2 х 20' + 5' pauză    (6+1) х (6+1)    40 х 60 м.     2 х 5 м.   № 4 (max. 350 gr.) 

   anul. 2010     2 х 20' + 5' pauză    (4+1) х (4+1)    20 х 40 м.     2 х 3 м.   № 4 (max. 350 gr.) 
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- În caz de egalitate la indicatoarele menționate mai sus, câștigătorul se determină după serie specială de 
penaltiuri (câte 5 penaltiuri și apoi – până la prima ratare). 

- Dacă meciurile pentru sferturi de finală, semifinală și finală termină cu egalitate în timpul principal, 
câștigătorul se determină după serie de lovituri penale – câte 5 (cinci) penaltiuri. În caz de  o nouă 
egalitate se efectuează câte un penalti până la prima ratare. 

5.5. Încălcarea drepturilor: avertizare (cartoane galbene), acordate în cursul Turneului, se însumează. 
Jucătorul care a cules trei cartoane galbene, evită un meci. Jucător care a fost înlăturat de la teren după 
2 avertismente sau cel care a primit pentru un meci carton roșu, are dreptul să ia parte la următorul meci 
cu echipa lui, însă cu excepția cazurilor de încălcare brută a regulilor jocului. Decizia privind aceste cazuri 
trebuie luată de către Comitetul de organizare. 

5.6. Pentru participare la meci a unui jucător care nu a fost formulat corect, care a fost descalificat 
sau care nu a fost înscris la protocolul de meci, față de echipă, ce a încălcat regulile, se va acorda 
pierdere cu 0-3, iar echipei concurente se va acorda victorie cu 3-0. Teamul la care a fost inclus 
fotbalist de vârstă mai mare decât cea după regulament, se exclude din Turneu, iar rezultatele 
tuturor meciurile cu participarea lui se anulează. 

5.7. Reprezentanții echipelor – participante sunt obligați 10 minute înainte de începutul meciului să 
depună în protocoalele de start numele fotbaliștilor sub numărul respectiv de pe tricourile lor și să 
prezinte arbitrului principal al meciului formularul de participare și documentele personale ale fotbaliștilor. 
Echipa gazdă completează protocolul prima. 

5.8. La toate etapele din Turneu, menționate în prezentul Regulament, fotbaliștii sunt obligați să joace cu 
aparatori si ghete cu crampoane de plastic, interzis crampoane metalice. 

5.9. La toate etapele din Turneu, menționate în prezentul Regulament, teamurile – participante sunt 
obligate să aibă două echipe de joc. În caz de suprapunere, echipa gazdă joacă cu echipa sa de rezervă. 

6. Arbitrare 

6.1. Arbitrarea se realizează în conformitate cu regulile jocului fotbal și dispozițiile prezentului 
Regulament. 

6.2. Lista cu arbitri, propuși pentru meciuri se aprobă de către Comitetul de organizare. 

6.3. Arbitrului principal îi se interzice să dea drumul meciului în caz că pe stadion nu prezintă niciun 
medic. 

6.4. Arbitrul principal este obligat până la începutul meciului, împreună cu reprezentanții echipelor 
participante, să determine coloarea echipelor fotbaliștilor astfel încât aceștia să se distingă. Tricourile și 
pantalonii scurți ai celor două teamuri trebuie să se distingă la culoare, iar echipa arbitrilor – să se 
distingă de colorile celor două concurente. 

6.5. Arbitrul principal este obligat 10 minute după terminarea meciului să întocmește protocolul după joc, 
subsemnat de reprezentanții ambelor teamuri (antrenorul general sau al doilea antrenor). 
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6.6. Arbitrul principal poartă responsabilitatea privind întocmirea corectă a protocolului. Dacă arbitrul 
principal nu înscrie la protocol cazurile de avertisment, înlăturare, traumele fotbaliștilor care au luat parte 
la meci și care au fost confirmate de medicii echipelor, precum și încălcările ordinei la teren, atunci acest 
arbitru se înlătură de la Campionat. 

6.7. În caz de canicule arbitrul principal are dreptul să depună întreruperi tehnice suplementare (fără ca 
să depășească 5 minute) în mijlocul fiecărei jumătate de meci pentru ca să se răcorească participanții. 

6.8. Condițiile de servire meciurile din competința sportivă, prevăzute în prezentul Regulament, au fost 
menționate în p. 5.3, Schema nr.1. 

7. Responsabilitate 

7.1. Conducătorii delegațiilor, precum și antrenorii și fotbaliștii, care vor lua parte la Turneu, sunt obligați 
să respecte prevederile prezentului Regulament, demonstrând înalt sens de disciplină, respect față de 
organizatori, concurenți, arbitri și spectatori. 

7.2. Conducătorii delegațiilor poartă responsabilitatea completă privind starea medicală a 
fotbaliștilor și posibilitatea lor de a juca, fiind responsabili pentru sănătatea și viața 
participanților de la momentul plecării către Turneu până la sosirii înapoi acasă. 

7.3. Responsabilitatea pentru pregătirea terenurilor sportive pentru realizarea Turneului ii revine firmei 
„WEST FOOTBALL AREN”,care este obligată să: 

- Ofere participanților la Turneu, teren de fotbal ce să acoperă regulile jocului și prevederile din prezentul 
Regulament. 

- Ofere participanților la Turneu vestiare și WC-uri. 

- Ofere arbitrilor loc special amenajat pentru aceștia cu apa potabilă. 

- Asigure dispozitivele audio și acoperirea radio. 

- Asigure colaborarea cu organele locale MAI privind siguranța participanților, arbitrilor și spectatorilor. 

8. Cheltuielile financiare 

8.1. Cu scopul de a dezvolta fotbalul pentru copii, organizațiile respective de fotbal, ce își trimit echipele 
la Turneu, suportă pe seama lor toate cheltuielile de transport, cazare, mâncare și asigurare a fotbaliștilor 
și a persoanelor oficiale din delegație. 

8.2. Garanția de participarea echipelor la Turneu, care și-au trimis formularul, se dovedește Contractul cu 
„WEST FOOTBALL AREN” 

9. Ordine de prelucrare formularele 
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9.1. Cererea oficială pentru participare la Turneu se trimite la adresa de e-mail: 

 office@west-football.com  Acceptarea participanților la Campionat se realizează după depunerea 
următoarele documente colegiului de arbitri: 

- Formular de participare echipă model (se înscriu denumirea și durata Turneului, denumirea echipei și 
orașul de provenire, numele fotbaliștilor, data de naștere, numărul actului/certificatului de naștere, 
numărul școlii, viza medicului (pentru fiecare fotbalist înscris la Turneu), semnate și ștampilate de către 
administratorul clubului/școlii/academiei și secția sportivo-medicală. 

- Polițele de asigurare pentru accidente, riscuri pentru viața și sănătatea fiecărui fotbalist pe toata durata 
a Turneului. 

9.2. Administratorii cluburilor/ școlilor/ academiilor, precum și reprezentanții secției 
sportivo-medicale, sunt responsabili pentru autenticitatea informațiilor depuse în 
formularul de participare, în conformitate cu legislația. 

9.3. Acceptarea persoanelor oficiale se realizează după prezentarea colegiului de arbitri pașaportului în 
original pentru fiecare persoană oficială din delegație. 

9.4. Nerespectarea unei din regulile menționate mai sus la formularea documentele de 
participare cauzează înlăturării echipei respective de la Turneu. Decizia privind aceasta 
se ia de către colegiul de arbitri și Comitetul de organizare. 

10. Premii 

10.1. Câștigătorii și cei premiați cu premii individuale primesc cupe și medalii pentru locul 1, 2, și 3, iar 
echipele participante primesc diplome de participare. 

10.2. Laureații Turneului la categoriile „Cel mai bun portar”, „Cel mai tehnic jucator”, „Cel mai bun 
marcator”,  se determină după rezultatele din anchetă între antrenorii echipelor și câtiva reprezentanți ai 
arbitrilor. 

11. Clauze finale 

11.1. Clauze care nu au fost menționate în prezentul Regulament se analizează de Comitetul de 
organizare și colegiul de arbitri la Turneu. 

11.2. Pentru popularizarea fotbalului de copii și pentru creșterea prestigiul lui în ochii societății a fost 
realizat un program de informare la medii despre Turneu, inclusiv s-a pregătit posibilitatea meciurile să fie 
transmise online. 

11.3. Raporturile de informație, materialele foto și video de la Turneu se publică pe site-ul  

„WEST FOOTBALL ARENA”, precum și pe paginile oficiale ale acestei organizație din rețele sociale. 

11.4. Regulamentul intră în vigoare din momentul aprobării sale și trebuie să fie publicat pe pagina ficială 
„WEST FOOTBALL ARENA’’ 
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“ WEST  FOOTBALL  ARENA’’  ureaza anticipat,tuturor participantilor mult succes. 

 

Cu mult respect! 
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