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Preambul
prezentul Regulament a fost adoptat in temeiul articolelor 23
gi art.art.9 1it.,,c",,,i", art.l7lit."l" al statutului FMF.

(l);i

50 (1) din Statutul UEFA

I - Prevederi generale
Articolul

1.

Domeniul de aPlicare

I .01

prezentul Reglement se aplici de fiecare datd c6nd la acesta se face referire in mod expres in
Regulamentele specifice care reglementeazd competiliile petrecute sub egida FMF.

1.02

Regulamentul se aplici in scopul reglementdrii:
a.

evalu[rii Fair Play in cadrul competiliilor FMF (capitolul II);

b. Premiile Fair Play (Capitolul

lll).

Articolul 2. Scopul
2.01

pentru a evidenlia faptul ca Fair Play gi respectul reprezintd o componentb esenliald a
fotbalului gi sunt vitaie pentru promovarea Ei dezvoltarea de succes, prezentul Regulament
jucatori, oficiali
are drept scop incurajarea atitudinilor sportive gi a comportamentului intre
in
de echipd gi spectatori, contribuind la cregterea emo{iilor pozitive a tuturor celor implicali
joc.

Articolul3. Defini{ii
3.01

in prerentul Regulament sunt utilizate urmdtoarele definilii:
a. Fair play: prin care se inlelege ac{iunea in conformitate cu principiile etice care, in special,
sunt contrare conceptutui de succes sportiv cu orice pre!; promovarea integritAlii $i
egalit6lii de ganse tuturor concuren!ilor, precum gi accentuarea respectului pentru
personalitatea gi valoarea fiecdrui participant in competi{ia sportiva'

b. oficial al echipei: antrenor, antrenor asistent sau alt personal al echipei;
c. echipa de arbitri: arbitru, arbitrii asistenli, arbitri asistenli suplimentari (daca este cazul)

Ei

cel de-al patrulea oficial.
3.02

in prezentul Regulament, cuvintele utilizate la genul masculin

se referb

in egala m[sura 9i la

genul feminin.

Articolul 4. Clasamentul Fair Play
4.01

in eforturile sale de a promova Fair Play, in fiecare sezon FMF evalueazd nivelul de Fair Play
demonstrat la meciurile in cadrul competiliilor FMF desfbgurate in perioada fiecirui sezon
fotbalistic (echipele reprezentative;i de Club) pentru a stabili clasamentul Fair Play al
asocia!iei.

5.01

Articolul 5. Criteriile Fair Play qi procedura de evaluare
Def egatul FMF pentru meci evalueazd gradul de Fair Play aljucitorilor, al oficialilor echipei
sunt stabilite in
Ei al spectatorilor conform urmdtoarelor cinci criterii, dupd cum acestea
articolele 6-10:
a. cartonaqele rogii si galbene;

b. respect pentru adversari;
c. respect pentru echipa de arbitri;
d. comportamentu I ofi cial i lor echipei

;

e. comportamentul spectatori lor.

5.02

6.01

Delegatul FMF pentru meci completeaz[ formularul de evaluare Fair Play dupa desfrgurarea
meciului in urma consultdrii arbitrului ;i, dupi caz,a arbitrului observator.

Articolul6. Cartonagul roqu qi galben
Fieclrei echipe i se acordi la inceput l0 puncte gi se scade cAte I punct pentru fiecare
cartonaq galben demonstrat jucitorilor sdi gi cArc 2 puncte pentru fiecare cartonag roqu' In
acest sens este posibi16 inregistrarea unui scor negativ.

6.02 in cazul in care un jucdtor este eliminat

de pe teren ca uffnare a afi;brii a doud cartonaqe

galbene, se scad 2 puncte pentru eliminarea jucatorului, dar nu se scade nici un punct pentru
averrizarea initiala.

6.03

un jucdtor este eliminat de pe teren ca urmare a afi9[rii unui cartonaq galben
gi imediat a unui caftona$ rogu, se scad puncte pentru ambele caftonage (l + 2).

in cazul in care

Articolul 7. Respect pentru adversari

7.Ol Fiecdrei echipe i se acordi puncte de la minimum

1

punct pdnd la maximum l0 puncte pentru

demonstrarea respectului fa![ de adversar.
7

.02

Jucltorii trebuie sd respecte adversarii lor gi si asigure ca gi colegii lor gi tofi ceilalfi membri
ai echipei ac\ioneazd in spiritul Fair Play.

7.03

Conduitd negativd care de altfel se pedepse;te cu caftona;e galbene sau roqii pot
considerare in funclie de gravitatea incllcarii.

7.04

Sunt luate in considerare urmdtoarele atitudini pozitive (lista nu este exhaustivi):

fi

luate in

a. eforturi depuse pentru a cdgtiga timp (de exemplu, readucerea cAt mai repede a mingii in
joc, chiar gi atunci cdnd echipa se afl5 intr-o situalie cAEtigdtoare);
b. ajutorul acordat adversarului

de a se ridica;

c. ajutorul acordat adversarului accidentat;
d. strdngeri

de m6ni cu adversarii la finalul meciului;

e. felicitarea adversarilor;

f. gesturi extraordinare de Fair Play (de exemplu, informarea arbitrului in cazul in care
aruncarea de la coll sau aruncarea in teren urmeazd a

fi efectuati

de cealalti echipd).

7.05

Sunt luate in considerare urmdtoarele atitudini negative (lista nu este exhaustiva):

a. pierderea
b. tactici

de timp;

bazate pe foul play

c. prefdcdtoria

(oc murdar);

gi simularea accidentdrii;

d. insultarea adversarilor;
e. provocarea unei confruntdri in masd;

f.

faulturi grave indreptate impotriva adversarilor;

g. scuiparea adversarului;
h. agresiune

i.

fizicd. fald de adversar (loviturd de cap,

lovituri cu pumnul);

rasismul gi alte forme de discriminare.

Articolul 8. Respect pentru echipa de arbitri

8.01

Fiecarei echipeiseacordipunctedelaminimum
demonstrarea respectului fala de echipa de arbitri.

8.02

Jucdtorii trebuie s[ respecte echipa de arbitri at6t persoanele care fac parte din aceasta, cdt gi
deciziile pe care le iau.

8.03

Sunt luate in considerare urmitoarele atitudini pozitive (lista nu este exhaustivd):

lpunctpAndlamaximum l0punctepentru

a. acceptarea deciziilor arbitrului frra disculii;

b. strdngerea de mAnd cu echipa de arbitri la finalul meciului;
c. respectarea distanlei stabilite pentru loviturile libere;

d. respectarea perioadelor de timp (de exemplu, num[rdtoarea inversi inainte de lovitura de
incepere).

8.04

Sunt luate in considerare urmdtoarele atitudini negative (lista nu este exhaustivd):
a. polemizarea cu un membru al echipei de arbitri;

b. aplaudarea ironicd a membrului echipei de arbitri;
c. incercuirea membrului echipei de arbitri;

d. abuz verbal sau gest ofensator
e. abuzul

fa15 de un membru

al echipei de arbitri;

fizic fa\d de un membru al echipei de arbitri.

Articolul 9. Comportamentul oficialilor echipei

9.01

Fiecdrei ech ipe i se acordd puncte de la minimum 1 punct p6nd la maximum
comportamentu I ofi cialilor echipei.

9.02

Oficialii echipei trebuie si respecte echipa de arbitri, precum gi jucdtorii gi oficialii echipei
adverse, gi sd instruiasci jucitorii sdi sd se compofte intr-un mod corect gi onest.

9.03

Sunt luate in considerare urmf,toarele atitudini pozitive (lista nu este exhaustivd):

a.

acceptarea deciziilor arbitrului fbrd discuJii;

b. strdngeri
c.

l0 puncte pentru

de mAni cu

oficialii celeilalte echipe;

prezenla in zond tehnica a cel mult unui oficial al echipei in timpul meciului.

9.04

Sunt luate in considerare urmdtoarele atitudini negative (lista nu este exhaustivi):

a. polemizarea cu un membru al echipei de arbitri;

b. refuzul

de a strdnge mina cu oficialii celeilalte echipe;

c. eliminarea oficialului echipei;
d. abuzul verbal fala de un jucdtor, un membru al echipei de arbitri sau fala de un alt oficial
al echipei;

e. abuzul frzic fa\d de un jucitor, un membru al echipei de arbitri

sau fald de un alt

oficial

al

echipei;

f. neindeplinirea de cdtre antrenor a obligaliilor care ii revin fald de mass-media.
Articolul

10. Comportamentul spectatorilor

10.01 Fiecarei echipe i se acordd puncte de la minimum I punct pdna la maximum l0 puncte pentru
comportamentul spectatorilor. Acest criteriu poate fi evaluat numai in cazul in care este
prezent un numdr substanlial de suporteri ai echipei respective.

10.02 Spectatorii trebuie s[ igi incurajeze echipele lor cu cdntece;i strigdturi qi sd creeze o
atmosferd pozitivd in spiritul Fair Play. Acegtia trebuie si se respecte reciproc, sd respecte
jucdtorii ;i oficialii echipei qi echipa de arbitri. Spectatorii urmeazd sa recunoascd
performanlele celeilalte echipe, chiar dacd aceasta a pierdut jocul, Ei nu trebuie in nici un fel
sd intimideze sau sd sperie echipa advers[, echipa de arbitri sau suporterii echipei adverse.
10.03 Sunt luate in considerare urmitoarele atitudini pozitive (lista nu este exhaustivd):

a. aplaudarea adversarilor;
b. coregrafia de suporter;

c.

cAntece de suslinere in pofida unui scor dezamdgitor;

d. ovalii in picioare pentru echipa adversd (de exemplu, atunci cdnd are loc substituirea
jucatorilor).

10.04 Sunt luate

in considerare urmitoarele atitudini negative (lista nu este exhaustivd):

a. pdtrunderea unui

sau a mai multor spectatori pe teren;

b. lozincijignitoare;

c. utilizarea sau aruncarea obiectelor de pirotehnie;
d. utilizarea indicatorilor cu laser;
e. violenla in tribune (de exemplu, impotriva suporterilor echipei adverse, a poliliei sau a
administratorilor);

f.

rasismul gi alte forme de discriminare.

Articolul

ll.0l

11. Scorul total

Fair Play

Scorul Fair Play al fiecdrei echipe pentru un meci se obline prin insumarea scorului ob{inut
pentru fiecare criteriu ;i imparlirea acestuia (maximul 50 de puncte) la numdrul de criterii
evaluate (5 sau 4,in cazul in care nu este evaluat comportamentul spectatorilor).

11.02 La sfdrEitul sezonului, scorul general Fair Play al fiecdrei asociafii se ob{ine prin insumarea
scorurilor Fair Play ale tuturor echipelor sale $i impar{irea sumei rezultate la numarul de
meciuri jucate de aceste echipe.
I

1.03 Scorurile totale Fair Play sunt calculate cu pana la trei zecimale ;i nu se rotunjesc.

III

- Premiile

Fair Plav

Articolul

12. Categorii qi clasamente

12.01 Premiile Fair Play se oferi in fiecare an pentru asocialiile care se claseaz[ pe primele locuri
la urmdtoarele trei categorii:

a. Fair Play general: asocialia cu cel mai mare

scor Fair Play general;

b. imbunatdfirea scorului general Fair Play de la un sezon la altul: asocialia a c6rei scor
general Fair Play scor s-a imbundt[lit cel mai mult fa!6 de sezonul trecut;

c. comportamentul spectatorilor: asocialia care are cel mai mare scor finala pentru

acest

criteriu.

12.02 Asocialiei care se plaseazd pe primul loc in fiecare dintre cele trei categorii i se decerneazd
un premiu bdnesc care urrneazd a fi donat cluburilor amatoare sau profesioniste, la alegere,
pentru implementarea proiectelor tematice Fair Play sau respect. Comitetul Executiv al FMF
la decizie proprie sau la propunerea Comitetului pentru Fair Play gi Responsabilitatea Sociald
adopt[ decizia cu privire la suma de bani ceurmeazd a fi acordata in calitate de premiu.
12.03 Pentru a fi inclusi in clasamentul Fair Play pentru un anumit sezon, clubul de fotbal trebuie
sd fie reprezentat intr-un numdr minim de evaludri Fair Play in perioada sezonului fotbalistic.
Acest minimum este calculat prin imparlirea numdrului total de meciuri, pentru care a fost
efectuat6 evaluarea Fair Play in sezonul in cauzd. la numdrul total de membri ai FMF
reprezentali intr-o anumitd Divizie.
12.04.

in cazul in care supofterii, juc[torii

sau oficialii de meci a echipei reprezentative sau de club
demonstreaz[ un comportament negativ v[dit care prejudiciaz[ imaginea fotbalului inaintea,
in timpul sau dupa un meci din competilia FMF, indiferent de faptul dacd acest lucru se
intAmpld pe stadion sau in afara lui, Comitetul Executiv al FMF, din iniliativd proprie sau la
recomandarea Comitetului pentru Fair Play gi Responsabilitatea Social6, poate lua decizia de
exceplie de a exclude membrul corespunzdtor din clasamentul Fair Play in sezonul respectiv;
o astfel de decizie este definitivi. Membrul care este exclus din clasamentul Fair Play nu va
fi eligibil pentru participare in competitia din sezonul urmitor pentru cAgtigarea premiului
pentru imbundtafirea scorului general Fair Play (a se vedea paragraful I 2.01 (b)).

Articolul

13. Condi{ii

13.01 Unui club de fotbal nu ise poate acorda mai mult decAt un premiu, chiar dacd aceasta
invingltor la mai multe categorii de premiere.
13.02

este

in cazul in care acelagi club este primul clasat pentru Fair Play general, precum gi in oricare
din celelalte doud categorii sau in ambele, acesteia i se acordd premiul pentru Fair PIay
general iar clubul sau cluburile de fotbal clasate pe locul al doilea in cealaltS categorie sau
categorii se considera cdgtigitoare in cealalti categorie (celelalte categorii).

ln cazul in care acelagi club de fotbal este primul clasat pentru progrese in ceea ce prive;te
Fair Play general $i comportamentul spectatorilor, acestuia i sJ acorda premiul p.niru
progtese in ceea ce privegte Fair Play general, iar urmdtorul club de fotbal
care este cel mai
bine clasat in clasamentul privind comportamentul spectatorilor devine ca;tigatoarea
premiului la aceastd catesorie.

13.03 in cazul in care doud sau mai multe cluburi de fotbar ocupd locul intAi in clasament,
clubul
care in sezonul precedent a ocupat cel mai inalt loc in evaluarea generald Fair
Play este
cdgtigatoarea premiului la categoria respectivd.

IV - Dispozitii linale

Articolul

14. Versiunea care prevaleazi

l4'01 in

cazul in care existd discrepanle la interpretarea textului prezentului regulament
de stat sau rusd, versiunea in limba de stat prevaleazd.

Articolul

15. Adoptarea qi intrarea

in limbile

in vigoare

15.01 Prezentul Regulament a fost adoptat de cdtre Comitetul Executiv al FMF in cadrul gedintei
sale din 22.07.2015 ;i inrrd in vigoare din data adoptirii.

