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                                          JUNIOR’S CUP 2019   
1.Regulamentul turneului Turneul international de fotbal  JUNIOR’S CUP Bulgaria-
Albena se va disputa dupa normele FIFA, U.E.F.A si ale Federatiei Bulgare de Fotbal.           

Schema nr.1 

 

Vârsta 
participanților 

  

   Durata miecului    Echipe, inși    Mărime a 
terenului 

    Mărime a 
porților 

Mărime a mingii, 
nr., greutate (gr) 

   anul. 2003   2 х 40' + 10' pauză   (10+1) х (10+1) 
  Standard    Standard 

  № 5 (max. 450 гр.) 

   anul. 2004   2 х 35' + 10' pauză   (10+1) х (10+1) 
  Standard    Standard 

  № 5 (max. 450 gr.) 

   anul. 2005   2 х 35' + 10' pauză   (10+1) х (10+1) 
  Standard    Standard 

  № 5 (max. 450 gr.) 

   anul. 2006   2 х 35' + 10' pauză   (10+1) х (10+1)   Standard     Standard   № 5 (max. 450 gr.) 

   anul. 2007   2 х 30' + 5' pauză   (8+1) х (8+1)   50 х 65 м.     2 х 5 м.   № 4 (max. 350 gr.) 

   anul. 2008   2 х 30' + 5' pauză   (8+1) х (8+1)   50 х 65 м.     2 х 5 м.   № 4 (max. 350 gr.) 

   anul. 2009   2 х 25' + 5' pauză   (6+1) х (6+1)   40 х 60 м.     2 х 5 м.   № 4 (max. 350 gr.) 

   anul. 2010   2 х 25' + 5' pauză   (6+1) х (6+1)   40 х 60 м.     2 х 3 м.   № 4 (max. 350 gr.) 

   anul. 2011   2 х 20' + 5' pauză   (4+1) х (4+1)   20 х 40 м.     2 х 3 м.   № 4 (max. 350 gr.) 

   anul. 2012   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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Vârsta 
participanților 

  

     Penalti        Ofsaid   Nr. de   

arbitri 

          Schimburi      Cartoan ROSU 

  anul. 2003 

    11 metri     Se determină      3  Cu schimburi inverse   

fără oprire,cel iesit nu 
mai poate 

intra.Schimbare  doar 

la central terenului cu 

acordul arbitrului. 

  Îndepărtare fără 
drept de înlocuire 

  anul. 2003 

    11 metri     Se determină      3   Cu schimburi inverse  

fără oprire,cel iesit nu 
mai poate 

intra.Schimbare  doar 

la central terenului cu 

acordul arbitrului. 

 Îndepărtare fără 
drept de înlocuire 

  anul. 2004 

    11 metri     Se determină      3   Cu schimburi inverse  

fără oprire,cel iesit nu 
mai poate 

intra.Schimbare  doar 

la central terenului cu 

acordul arbitrului. 

 Îndepărtare fără 
drept de înlocuire 

  anul. 2005 

    11 metri     Se determină      3   Cu schimburi inverse  

fără oprire,cel iesit nu 
mai poate 

intra.Schimbare  doar 

la central terenului cu 

acordul arbitrului. 

 Îndepărtare fără 
drept de înlocuire 

  anul. 2006 

    11 metri     Se determină 

 

     3   Cu schimburi inverse  

fără oprire,cel iesit nu 
mai poate 

intra.Schimbare  doar 

la central terenului cu 

acordul arbitrului. 

  Îndepărtare fără 
drept de înlocuire 
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  anul. 2007 

      7 metri    Se  determină 

  Linia de centru 

     2 Cu schimburi inverse         

fără oprire,cel iesit nu 
mai poate 

intra.Schimbare  doar la 

central terenului cu 

acordul arbitrului. 

  Îndepărtare fără drept de 
înlocuire 

  anul. 2008 

      7 metri    Se determină 

 Linia de centru  

     2    Cu schimburi inverse      

fără oprire,cel iesit nu 
mai poate 

intra.Schimbare  doar la 

central terenului cu 

acordul arbitrului. 

  Îndepărtare fără drept de 
înlocuire 

  anul. 2009 

      7 metri    Se determină 

  Linia de 12 m 

     1    Cu schimburi inverse      

fără oprire.Schimbare  

doar la central terenului 

cu acordul arbitrului. 

 Îndepărtare cu dreptul de 
înlocuire 

  anul. 2010 

      7 metri   Se determina 

Linia de 12 m 

     1     Cu schimburi inverse     

fără oprire.Schimbare  

doar la central terenului 

cu acordul arbitrului. 

 Îndepărtare cu dreptul de 
înlocuire 

  anul. 2011 

 

      7 metri   Nu se determină      1 Cu schimburi inverse         

fără oprire.Schimbare  

doar la central terenului 

cu acordul arbitrului. 

 Îndepărtare cu dreptul de 
înlocuire 

   anul. 2012  

       7 metri   Nu se determina       1 Cu schimburi inverse         

fără oprire.Schimbare  

doar la central terenului 

cu acordul arbitrului. 

Îndepărtare cu dreptul de 

înlocuire 
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PREMIILE TURNEULUI 

Loc I – diploma,cupa,medalii  

Loc II – diploma,cupa,medalii 

Loc III – diploma,cupa,medalii 

 Toti participantii vor primi diplome de participare 

TROFEE INDIVIDUALE 

Cel mai bun jucator…trofeu,diploma 

Cel mai bun portar….trofeu,diploma 

Golgheter …trofeu,diploma 

APA PLATA PENTRU HIDRATATE ASIGURATA DE ORGANIZATOR 

2.SISTEMUL  COMPETITIONAL 

Fiecare echipa va disputa jocuri in cadrul grupelor si jocuri de clasament, in functie de numarul 

echipelor inscrise – MINIM 5 JOCURI 

 

PUNCTAJUL  JOCURILOR: 

Joc castigat= 3 puncte; 

Joc terminat la egalitate= 1 punct; 

Joc pierdut= 0 puncte 

 

 

CLASAMENT 

In caz de egalitate la puncte intre 2 echipe dupa jocurile din faza grupelor,vor intra in vigoare 
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urmatoarele criterii de departajare: 

• Rezultatul direct 

• Golaverajul general 

• Numarul mai mare de goluri marcate 

• Numarul mai mic de goluri primite 

• Clasamentul Fair-Play 

• Tragere la sorti 

 - La categoriile de varsta  U …. unde vor fi 8 echipe a cate doua(2) grupe  A si B se vor califica   

mai daparte primele 2 clasate,restul echipelor competitoare vor juca locurile de clasament  

conform programului oferit de organizatori 

- La categoriile de varsta U …. Unde vor fi 12 echipe a cate trei(3) grupe A - B si C,se vor  

califica primele(1) din grupe si cel mai bun loc doi(2)i,restul echipelor competitoare vor juca  

locurile de clasament conform programului oferit de organizatori 

- La categoriile de varsta U …. Unde vor fi 16 echipe a cate patru(4) grupe A - B - C,si D,se vor  

califica primele doua(2) din grupe,restul echipelor competitoare vor juca locurile de clasament 

 conform programului oferit de organizatori 

3. SITUATII SPECIALE 

 In cazul in care un joc deja inceput va fi suspendat din cauze de forta majora PLOAIE –  

FURTUNA sau din alte motive ce nu tin de organizatori, jocul se va da ca finalizat cu rezultatul 

 din momentul intreruperii. In cazul in care jocul nu incepuse acesta va fi reprogramat dupa cum 

 vor dispune organizatorii. 

HULIGANISMUL va fi aspru sanctionat prin ELINIMARE (jucator) – DESCALIFICARE (echipa) 
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 dar si din cauza SUSTINATORILOR (parinti – rude – apropiati) 

DE RETINUT! 

PARINTII – RUDELE – APROPIATII SPORTIVILOR,NU,AU ACCES PE SUPRAFATA  DE  

JOC(Teren si nici pe marginea lui). LOCUL DUMNEALOR ESTE REZERVAT IN TRIBUNA  

STADIOANELOR,in caz contrariu Organizatorii evenimentului pot suspenda meciul si evident  

au dreptul de a descalifica echipa in cauza. 

4. NUMARUL DE JUCATORI SI  REZERVE 

Fiecare echipa va dispune in fiecare joc de toti jucatorii inscrisi la turneu, maxim 22 jucatori. 

 ATENTIE, Jucatorii schimbati,NU MAI POT FI INTRODUSI IN ACEL MECI ( 8 + 1 respectiv 
11 la 11) 

Corpul tehnic va fi format din maxim 2 persoane care vor aparea pe foaia de joc – locul rezervat 
este 

 banca de rezerve. Schimbarile vor fi nelimitate, tip handbal la centrul terenului cu permisiunea 

 ARBITRULUI.Echipele care au doua echipe inscrise in competitie nu vor putea folosi decat  

jucatorii care au fost trecuti la inceputul turneului pe tabelul nominal aferent fiecarei echipe,altfel  

in caz contrariu vor fi descalificati emininati din turneu Portarul poate fi folosit la mai multe  

echipe in cadrul aceleiasi categorii de varsta sau mai mare. 
 

5. FOAIE DE JOC Inainte de fiecare joc,reprezentantii echipelor vor trebui sa prezinte mesei  

oficiale si arbitrilor tabelul cu jucatorii si oficialii pe care il vor primi inaintea turneului. 

6. ECHIPAMENTUL 

Toate echipele vor purta tricouri prevazute cu numar  pe spate,de aceeasi culoare si aceste  

numere vor trebui sa coincida cu cele trecute in foaia de joc.(OBLIGATORIU doua randuri de 
Echipament) 
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7.TERENURI DE JOC 

Suprafetele de joc vor fi din gazon natural. Jucatorilor le este interzis sa foloseasca crampoane 
de aluminiu 

8.LOVITURA DE  MARGINE 

Lovitura de margine se va executa cu mana, la fel ca la fotbalul 11. In cazul in care repunerea 
mingii in 

joc este incorecta, lovitura de margine se va pierde si se va oferi adversarului pentru a fi repusa 
in joc 

9. AUT DE  POARTA 

In momentul in care mingea iese in spatele liniei de poarta in aer sau pe sol, fiind trimisa de 
catre un 

jucator advers, se va executa aut-ul de poarta cu piciorul din interiorul careului 

Daca mingea este in joc (prinsa de portar) acesta o poate repune si cu piciorul 

10. PASA LA PORTAR 

Cand portarul primeste pasa de la un coechipier cu piciorul, acesta nu are voie sa ia mingea in 
mana. In 

cazul in care coechipierul trimite mingea catre portar cu capul, pieptul sau coapsa, portarului ii 
este 

permis sa ia mingea in mana. Regula se aplica numai in propria suprafata de pedeapsa. 

11. OFFSIDE 

Un jucător este în poziţie de offside dacă este mai aproape de linia portii adverse decât mingea 
şi decât 

penultimul adversar, cu condiţia să se afle intre linia careului si linia portii adverse, la categoriile 

U9,U10,U11,U12,U13,U14 si U15. Un jucător în linie cu penultimul adversar nu este considerat 
în offside. 

12. PUNCTUALITATE 
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Echipele trebuie sa fie pregatite de joc cu 15 minute inaintea startului partidei. In cazul in care la  

ora stabilita de incepere a jocului oricare din echipe nu este prezenta pe teren,aceasta va  

dispune de operioada de 5 minute pentru a se alinia la startul partidei in caz contrar urmand sa  

piarda acel joc cu scorul de 0-3. Nu uitati ca pauzele dintre reprize au o durata de 5 minute si ca 

 echipele nu au voie sa paraseasca suprafata de joc.. 

13. SANCTIUNI   Norme disciplinare .Cartonase:  

Jucatorul ce va fi eliminat cu cartonas rosu direct (pt comportament violent) meciul urmator va  

putea intra la joc. 

Nu vom  tolera - comproisiuri in dreptul jucatorilor extem de violenti – vulgari,automat ei vor fi 
exclusi din Turneu. 

 Pentru intocmirea clasamentului se va tine cont doar de foile oficiale de joc. 

 

14. COMPORTAMENTUL ECHIPELOR:  

Daca o echipa demonstreaza in timpul turneului o atitudine violenta(protesteaza la decizii 

 arbitrale,duritati asupra rivalilor,proteste la adresa organizatorilor,etc.)pate fi automat exclusa  

din turneu. Toate cazurile de excludere din competitie vor fi raportate inamanunt forului federativ  

la care este asociat clubul sau jucatorul exclus din turneu. Delegatii echipelor 

vor fi direct responsabili de atitudinea si comportamentul propriilor jucatori in relatia cu  

arbitrii,colegii,adversarii,publicul,organizatorii si materialele ce apartin  

bazei sportive(vestiare,banci dereverza,etc.). 

Organizatorii vor inspecta vestiarele impreuna cu delegatii echipelor implicate inainte si dupa 
fiecare 

joc.In cazul distrugerilor totale sau partiale ale materialelor ce apartin de baza  
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sportiva(vestiare,banci de rezerva,scaune din tribuna,etc.) delegatul,echipa si persoana care a 

 provocat distrugerile sunt direct responsabili. 

 

 

15. ARBITRII 

Toate partidele competitiei vor fi arbitrate de arbitrii ce apartin COMISIEI DE ARBITRAJ  

afiliate la Federatia Bulgara de Fotbal. 

Arbitrul va reprezenta autoritatea maxima pe terenul de joc si va avea puteri depline pentru a 

suspenda sau anula vreun joc in cazul in care va observa orice atitudine negativa din partea  

vreunei echipe. Pe raportul de joc, arbitrul este obligat să semneze la scorul final. 

 

16. CONTESTATII 

Orice contestatie sau reclamatie vor trebuie sa fie prezentate in scris de catre  ANTRENOR  

 la oficialul terenului,intr-un interval de timp de 5 de minute de la finalizarea jocului contestat. 

ATENTIE!!!  

Nu acceptam ca parintii - rudele sa faca contestatie 

Organizatorii nu accepta reclamatii sau contestatii scrise ce fac referire la deciziile arbitrale. 

Acte necesare verificarii jucatorului : 

a. legitimatie de joc 

b. pasaport  

c. carnet de elev cu poza stampilata si certificatul de naster. Pentru ca o contestatie  
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sa fie validata se va plati o suma 100 EURO la sediul central al turneului. Contestatia va fi 

solutionata la sfarsitul zilei de competitie. In cazul in care o echipa nu dovedeste varsta unui 

 jucator printr-un act oficial, echipa poate fi exclusa din competitive. 

17. COMITETUL TURNEULUI 

Comitetul turneului se va reuni la finalul fiecarei zile de competitie si va analiza toate incidentele 

 Din acea zi.Toate deciziile Comitetului Competitiei sunt definitive si toti participantii vor trebui 

 sa e accepte  ca atare. 
 

18. PROGRAMUL JOCURILOR 

Comitetul de Organizare isi rezerva dreptul de a efectua schimbari in programul competitiei,atat  

in alcatuirea grupelor cat si a orelor de disputare a jocurilor sau a terenurilor. Toate aceste  

schimbari vor fi comunicate in cel mai scurt timp reprezentantilor echipelor implicate dar in  

acelasi timp se vor afisa si pe pagina web a turneului www.west-football.com, pagina de  

facebook oficia a turneului WEST FOOTBALL ARENA  official … ,unde ve-ti gasi si rezultatele  

partidelor in timp real. 

19. ASIGURARI MEDICALE 

Toti delegatii echipelor vor trebui sa detina asigurari pentru proprii jucatori atat in interiorul cat si 

 in exteriorul terenului de joc si sa le prezinte la biroul central al turneului. Organizatorii nu se 

 vor face responsabili de eventualele leziuni sau boli aparute in timpul turneului,la fel cum  

organizatorii nu se vor face responsabili de eventualele lucruri pierdute sau furate. 

 

20. ACCEPTAREA CRITERIILOR 
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Echipele inscrise la Juniors Cup accepta acest regulament creat de organizatori pentru acest 

turneu,si fiecare echipa semneaza ca a primit un exemplar asupra caruia va lua la cunostinta. 

 

 

 

Firma ”WEST FOOTBALL ARENA” va mulumeste anticipat pentru intelegere si ureaza tuturor  

participantilor MULT SUCCES! 

         

 

Cu respect!
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