APROBAT

REGULAMENTUL

Comitetul Executiv al FMF

CUPEI FMF LA FOTBAL
Copii şi juniori U-16
Ediţia 2016-2017
1. Toate cluburile de juniori din Divizia Naţională la categoria U-16 sunt obligate să participe în
Cupa Federaţiei Moldovenesti de Fotbal la juniori, ediţia 2016 – 2017.
2. La Competiţie au dreptul de joc jucătorii legitimaţi pentru clubul respectiv a.n. 2001 – 2002 . În
caz, dacă două echipe din acelaşi club participă în Campionat, dreptul de a participa în competiţie
va avea o singură echipă.
3. Organizarea Cupei Federaţiei Moldovenesti de Fotbal la juniori este în competenţa Federaţiei
Moldoveneşti de Fotbal.
4. Pentru participare în Cupa se admite înscrierea în Tabelul nominal până la 30 de jucători.
5. Meciurile se vor disputa pe terenurile omologate de FMF în următoarele condiţii: 2 reprize x 40
min.
6. Programarea jocurilor se va face prin împerecherea echipelor pe criterii geografice, evitându-se
pe cât este posibil distanţele mari. Echipele situate pe un loc inferior în clasamentul final la juniori
U-16 al anului competiţional precedent, se vor deplasa în localitatea echipelor clasate pe un loc
superior în acelaşi campionat.
7. Dacă după expirarea timpului regulamentar de joc învingătorul nu este stabilit, va urma seria
loviturilor de la 11 m. și învingătorul se stabilește conform „Legilor Jocului” FIFA.
8. Echipa (echipele) care nu se prezintă la meci conform programului va fi suspendată din Cupă şi
amendată cu 3000 lei.
9. Meciul retur nu va fi programat, iar suspendarea jucătorilor se va amâna pentru jocul următor.
10. Jocurile programate se dispută prin sistem eliminatoriu, tur-retur.
a) Jocurile se vor disputa prin sistem eliminatoriu, tur/retur, şi dacă după disputarea celor
două jocuri se menţine rezultatul de egalitate la puncte şi golaveraj, golurile marcate în deplasare
se vor socoti dublu, declarându-se calificată pentru faza următoare echipa care totalizează cel mai
bun golaveraj.
b) Dacă şi în acest caz egalitatea se menţine,atunci câştigătorul va fi decis prin lovituri de
departajare conform instrucţiunilor stabilite de I.F.A. Board, la 26 iunie 1970.
11. Echipele au dreptul să înscrie în raportul de joc 22 jucători, din rândul cărora pot efectua cele 7
(şapte) schimbări de jucători.
12. Pentru participare la meci a unui jucător nelegitimat sau suspendat, echipei în cauza i se va
acorda înfrângere.
14. Cartonaşele galbene, roşii acumulate de jucător în cadrul Cupei vor fi separate de cele primite
în Campionat. Echipele participă în Cupa Federaţiei în baza Tabelului Nominal separat.

15. Cheltuielile legate de cazare, masă, drum (dus - întors), diurnă echipele le suportă din contul
cluburilor. În ziua meciului participanţii şi antrenorii se asigură cu masă, nu mai puţin de 30
(treizeci) lei fiecare.
16. Cheltuielile pentru arbitraj sunt asigurate de Federaţia Moldovenească de Fotbal.
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17. Echipa învingătoare primeşte titlul de deţinătoare a Cupei Moldovei la fotbal juniori. Echipei i
se înmânează Cupa transmisibilă şi diplomă de gradul I. Jucătorii şi antrenorii se vor decora cu
medalii. Echipa finalistă primeşte diplomă de gradul II. Jjucătorii şi antrenorii se vor decora cu
medalii
18. Jocul final este decis printr-un singur meci. Dacă la sfârşitul timpului regulamentar de joc,
scorul final este egal câştigătorul va fi decis prin lovituri de departajare conform instrucţiunilor
stabilite de I.F.A. Board, la 26 iunie 1970.

