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1 Obiectul
_______________________________________________________________________________________
Aceste reglementări stabilesc autorizaţiile, notificările şi alte condiţii necesare pentru
organizarea Meciurilor şi/sau Competiţiilor între echipele ce aparţin diferitor Membri, sau
între echipele care aparţin aceluiaşi Membru, dar care se joacă într-o Ţară Terţă, sau care
implică jucători sau echipe care nu sunt afiliate Membrilor sau membrilor cu titlu
provizoriu ai confederaţiilor, după cum prevede art. 79 alin. 1 din Statutul FIFA.
2

Domeniul de aplicare

1. Prezentul regulament se aplică în cazul tuturor Meciurilor Internaţionale.
2. Prezentul regulament se aplică în mod egal fotbalului de asociaţie (de fotbal pentru
bărbaţi şi pentru femei), futsal şi fotbal pe plajă.
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Definiţii

În scopul acestui regulament, termenii de mai jos sunt definiţi după cum urmează:
Echipă de Club: o echipă care reprezintă un club, care este afiliat direct sau indirect unui
membru.
Confederaţie: un grup de asociaţii recunoscute de către FIFA, care aparţin aceluiaşi
continent (sau aceleiaşi regiuni geografice).
Meci Internaţional: un meci între două echipe (fie două echipe reprezentative, două echipe
de club, două echipe compuse, o echipă reprezentativă şi o echipă de club, sau o Echipă
Reprezentativă sau o Echipă de Club şi o Echipă Compusă) aparţinând diferitor Membri.
Orice Competiţie care ar putea include un Meci Internaţional va fi supusă regulilor
prevăzute în acest regulament. În scop de autorizare, orice meci sau competiţie jucate
între două echipe care aparţin aceluiaşi stat, dar într-o Ţară Terţă, vor fi recunoscute ca şi
Meci Internaţional.
Meci Internaţional "A": un meci aranjat de doi Membri şi pentru care ambii Membri şi-au
delegat Echipa lor Reprezentativă (Echipa Reprezentativă "A").
Membru: o asociaţie care a fost admisă în calitate de membru al FIFA de către Congresul
FIFA.
Echipă Reprezentativă: o echipă care reprezintă un Membru (bărbaţi sau femei).

Echipă Compusă: o echipă compusă din jucători care nu sunt înregistraţi la acelaşi club
sau Membru şi/sau compusă din jucători care nu mai sunt înregistraţi în modul
corespunzător la unul dintre Membri, deoarece şi-au terminat cariera lor în fotbal, în
calitate de jucător profesionist şi/sau amator.
Ţară Terţă: teritoriul unui Membru pe care trebuie să se desfăşoare un meci sau o
competiţie şi la care nu este afiliată niciuna dintre echipele participante la meci sau
competiţie.
NB: Termenii referitori la persoanele fizice sunt aplicabili ambelor sexe. Pentru orice
termen la singular se aplică pluralul şi vice-versa.
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Condiţii generale

1. Meciurile Internaţionale pot fi autorizate doar de către FIFA, Confederaţii sau un
Membru, în conformitate cu acest regulament.
2. Membrul pe al cărui teritoriu este jucat orice Meci Internaţional, este responsabil
pentru toate comunicările referitoare la orice alte autorizaţii necesare de la alt Membru,
Confederaţie (Confederaţii) şi FIFA.
3. Fiecare echipă care participă la un Meci Internaţional trebuie să verifice, înainte de a fi
jucat meciul, dacă au fost emise de către organele competente autorizaţia (autorizaţiile)
necesară, în conformitate cu prevederile acestui regulament.
4. Un Membru trebuie să informeze Membrii relevanţi şi, dacă este necesar, Confederaţia
(Confederaţiile) şi/sau FIFA cu privire la orice meci pentru care s-a convenit şi care a fost
jucat pe teritoriul său şi pentru care nu a fost cerută sau acordată autorizaţie.
5. O echipă reprezentativă de bază va juca doar un meci pe zi.
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Denumirea Meciurilor sau Competiţiilor Internaţionale

1. Denumirea folosită pentru meciuri şi competiţii nu poate face referinţă la denumirile
oficiale existente ale oricăror competiţii ale FIFA, ale Confederaţiilor sau Membrilor.
2. Termenii care pot fi folosiţi pentru a defini un Meci Internaţional sau o Competiţie
Internaţională sunt cei care oferă o descriere politică şi geografică corespunzătoare a
ţărilor sau teritoriilor Membrilor, ale căror echipe participă în Meci sau Competiţie, şi a
ţărilor sau teritoriilor, asupra cărora Membrii deţin în mod exclusiv controlul şi jurisdicţia.
3. FIFA şi Confederaţiile îşi rezervă dreptul de a aproba denumirile tuturor competiţiilor.
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Atribuţiile Membrilor

1. Membrii trebuie să întocmească propriile lor regulamente pentru reglementarea
Meciurilor Internaţionale, care trebuie să se conformeze pe deplin acestui Regulament,
precum şi regulamentelor Confederaţiilor în cauză.

2. Membrii trebuie să se asigure că propriii lor membri respectă prevederile acestui
regulament, regulamentele Confederaţiilor în cauză, precum şi propriile lor regulamente.
3. Membrul pe al cărui teritoriu are loc un Meci Internaţional, va fi responsabil pentru
asigurarea conformităţii cu regulamentele aplicabile. Acesta va fi responsabil pentru
obţinerea autorizaţiei de la FIFA, Confederaţii şi ceilalţi membri în cauză, dacă este
necesar.
4. Membrii trebuie să răspundă la orice solicitare scrisă, referitoare la echipele lor
reprezentative sau cluburile afiliate lor, în legătură cu o cerere de autorizare de la un alt
Membru, Confederaţie sau FIFA.
5. Membrul pe teritoriul căruia este jucat un Meci Internaţional "A" este responsabil
pentru colectarea tuturor taxelor aplicabile şi transmiterea în timp util a sumelor
corespunzătoare către FIFA şi/sau Confederaţiile în cauză. Acesta va fi, de asemenea,
responsabil de pregătirea extrasului din cont, necesar pentru Meciul Internaţional şi de
transmiterea acestuia în timp util către FIFA şi Confederaţiile şi Membrii în cauză.
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Autorizarea

1. Toate Meciurile Internaţionale trebuie să fie autorizate de către Membrii la care sunt
afiliate echipele participante şi de către Membrul pe al cărui teritoriu va avea loc meciul.
Meciurile care implică o Echipa Compusă, trebuie să fie autorizate de Membrii la care sunt
afiliaţi jucătorii.
2. Toate meciurile care implică o Echipă Reprezentativă de bază (Echipă Reprezentativă
"A") sau o Echipă Compusă şi care necesită autorizare din partea a două sau mai multe
Confederaţii, trebuie să fie, de asemenea, autorizate de către FIFA.
3. Meciurile care implică o Echipă Compusă nu pot fi jucate fără aprobarea FIFA şi a
Confederaţiilor şi a Membrilor în cauză, iar aprobarea va fi acordată numai în circumstanţe
excepţionale.
4. Autorizaţia FIFA sau refuzul de autorizare din partea FIFA se emite de către
Secretariatul General al FIFA, a cărui decizie va fi definitivă şi obligatorie.
5. O autorizaţie nu implică răspundere din partea FIFA, Confederaţiilor sau a oricărui
Membru, în cazul survenirii ulterioare a oricăror pretenţii juridice.
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Meciuri Internaţionale de Nivelul 1

1. În scopul acestui regulament, un Meci Internaţional de Nivelul 1, va însemna orice
Meci Internaţional la care una dintre echipele participante este Echipa Reprezentativă de
bază (Echipă Reprezentativă "A"), o Echipă Compusă sau o Echipă de Club care face parte
din una din două cele mai mari divizii ale unui Membru, în funcţie de ierarhia de
Competiţie naţională a Membrului în cauză.
2. Un rezumat al autorizaţiilor necesare pentru Meciurile Internaţionale de Nivelul 1 este
prezentat în Anexa A.

3. Dacă un membru permite uneia dintre ligile sale să selecteze o echipă care poartă
numele ţării sale, meciul va fi considerat ca un meci jucat de o Echipă Reprezentativă,
după cum este descris în alin. 1 din prezentul articol.
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Meciuri Internaţionale de Nivelul 2

1. În scopul acestui regulament, un Meci Internaţional de Nivelul 2 va însemna orice Meci
Internaţional la care participă o Echipă Reprezentativă, alta decât Echipa Reprezentativă de
bază (Echipa Reprezentativă "A") a unui Membru, şi care nu este un Meci Internaţional de
Nivelul 1.
2. Un rezumat al autorizaţiilor necesare pentru Meciurile Internaţionale de Nivelul 2 este
prezentat în Anexa B.
10 Meciuri Internaţionale de Nivelul 3
1. În scopul acestui regulament, un Meci Internaţional de nivelul 3 va însemna orice Meci
Internaţional, care nu este de Nivelul 1 sau Nivelul 2.
2. Orice proceduri de autorizare pentru Meciurile Internaţionale de Nivelul 3 vor fi
stipulate în regulamentul Confederaţiei respective.
11 Procedura de Aplicarea pentru calitatea de Membru
1. Fiecare membru trebuie să asigure respectarea de către membrii săi a cerinţelor
prevăzute de procedura de aplicare pentru participarea la Meciuri sau Competiţii
Internaţionale, atât acasă, cât şi în străinătate:
a)

Formularul de aplicare;

b) Data până la care trebuie să fie prezentată cererea. Dată depunerii cererii trebuie
să fie suficient de recentă, pentru a oferi timpul necesar pentru prezentarea
cererilor de autorizare către FIFA, Confederaţiile şi membrii în cauză;
c)

Taxa pentru aplicare, dacă este cazul; şi

d) Sancţiuni eventuale pentru orice încălcare a prezentului regulament şi/sau
nerespectarea cerinţelor de aplicare de către Membru.
2. Formularul de aplicare pentru găzduirea unui Meci sau a unei Competiţii Internaţionale
va trebui să conţină cel puţin următoarele:
a)

Numele persoanei responsabile pentru promovarea şi organizarea Meciului sau a
Competiţiei Internaţionale, cum ar fi un Membru, o ligă sau un club afiliat la un
membru sau un agent de meci al FIFA;

b) Denumirea Meciului Internaţional sau al Competiţiei Internaţionale (dacă există), în
conformitate cu art. 5;

c)

O listă în care să fie enumerate echipele participante la Meciul sau Competiţia
Internaţională;

d) Datele de desfăşurare a Meciului Internaţional sau a Competiţiei Internaţionale;
e)

Numele şi ţara de reşedinţă a arbitrilor desemnaţi, în conformitate cu Listele
Internaţionale ale Arbitrilor FIFA;

f)

Regulamentul Meciului Internaţional sau al Competiţiei Internaţionale, inclusiv:
i.

Formatul şi programul Competiţiei, în cazul în care este prevăzut
mai mult decât un meci

ii.

Prevederile de arbitraj

iii.

Procedurile disciplinare

iv.

Confirmarea faptului că vor fi respectate cu stricteţe Legile Jocului

v.

Regulile de eligibilitate a Jucătorului, şi

vi.

Măsurile anti-doping, dacă este cazul;

g) Stadioane care vor fi utilizate, inclusiv dovada că stadioanele au fost rezervate şi că
acestea sunt în conformitate cu Stadioanele de Fotbal FIFA: Publicarea de
Recomandări Tehnice şi de Cerinţe, în măsura în care acestea se aplică;

h) Măsurile de siguranţă ale Jucătorului, inclusiv planurile medicale de urgenţă;
i)

O garanţie de bună execuţie sau alte măsuri de securitate financiară, pentru a
asigura executarea obligaţiilor, inclusiv plata costurilor de arbitraj;

j)

În cazul în care meciul este deschis pentru public, planul global de siguranţă şi
securitate, inclusiv vânzarea biletelor şi conformitatea acestora cu Regulamentul de
Siguranţă al FIFA (dacă este cazul);

k) Culorile echipelor şi o atenţie specială la interdicţia de plasare a publicităţii pe
tricourile Echipei Reprezentative. Regulamentul FIFA privind Echipamentul poate
servi drept ghid pentru stabilirea culorilor meciului de echipă.
l)

Confirmarea faptului că Meciul Internaţional sau Competiţia Internaţională va fi
televizat la nivel Internaţional, dacă este cazul;

m) Un certificat de conformitate cu acest regulament; şi
n) Orice cerinţe ale legislaţiei interne.
3. Formularul de aplicare pentru participarea la un Meci Internaţional sau o Competiţie
Internaţională pe teritoriul unui alt Membru, va cere cel puţin următoarele:
a)

Numele Membrului pe al cărui teritoriu urmează să fie jucat Meciul Internaţional sau
Competiţia Internaţională;

b) Numele părţii responsabile pentru promovarea şi organizarea Meciului Internaţional
sau a Competiţiei Internaţionale;
c)

Lista echipelor participante la Meciul Internaţional sau Competiţia Internaţională;

d) Datele de desfăşurare ale Meciului Internaţional sau ale Competiţiei Internaţionale;

e) Regulile de bază ale Competiţiei, inclusiv:
i. Formatul Competiţiei, în cazul în care este prevăzut mai mult de un meci

ii. Procedurile disciplinare
iii. Regulile de eligibilitate a Jucătorului, şi
iv. Măsurile anti-doping, dacă este cazul;
f)

Numele şi informaţia de contact a şefului delegaţiei, o persoană fizică care va fi
responsabilă pentru delegaţia oficială de deplasare a fiecărei echipe a Membrului
participant la Meciul Internaţional sau Competiţia Internaţională;

g) Orice documente de călătorie necesare;
h) Dacă este un eveniment pentru tineret, orice aprobări necesare din partea părinţilor;

şi
i) Orice cerinţe aferente legislaţiei interne.
4. Membrul pe al cărui teritoriu, Meciul sau Competiţia Internaţională urmează a fi
jucat/jucată, poate solicita ca partea responsabilă pentru promovarea şi desfăşurarea
Meciului Internaţional sau a Competiţiei să încheie un acord scris.
12 Autorizaţiile emise de FIFA şi Confederaţie
1. O cerere de autorizare din partea FIFA va fi prezentată de către Membrul pe al cărui
teritoriu este planificat(ă) Meciul Internaţional sau Competiţia Internaţională, cu cel puţin
două luni înainte de cea mai devreme dată propusă pentru un astfel de Meci sau
Competiţie. Cererea de autorizare se face pe formularul oficial FIFA şi trebuie să conţină
toate documentele justificative necesare. FIFA va examina doar cererile completate pe
deplin. FIFA poate respinge sau percepe taxe suplimentare pentru orice aplicaţie care nu
este depusă în timp util şi/sau este incompletă. De asemenea, FIFA poate înlocui
candidaturile propuse ale arbitrilor desemnaţi, la discreţia sa exclusivă.
2. Va fi prezentată o cerere de autorizare din partea Confederaţiei, de către Membrul pe
teritoriul căruia este planificat(ă) Meciul Internaţional sau Competiţia Internaţională, cu cel
puţin două luni înainte de cele mai devreme date propuse pentru un astfel de Meci sau
Competiţie. Cererea de autorizare se face pe formularul oficial al Confederaţiei şi va
include toate documentele justificative necesare. O Confederaţie va examina doar cererile
completate în întregime şi poate respinge sau poate percepe taxe suplimentare pentru
orice cerere care nu este depusă în timp util şi/sau este incompletă. O Confederaţie poate,
de asemenea, înlocui candidaturile propuse ale arbitrilor desemnaţi, la discreţia sa
exclusivă.
3. O cerere de autorizare de la o confederaţie şi FIFA vor fi trimise iniţial Confederaţiei de
către Membrul pe al cărui teritoriu este planificat(ă) Meciul Internaţional sau Competiţia
Internaţională, cu cel puţin două luni înainte de cele mai devreme date propuse pentru un
astfel de meci. După ce Confederaţia a aprobat cererea, aceasta va transmite, pentru
aprobare, documentele către FIFA, în termen de două săptămâni de la primirea cererii.

13 Notificarea
1. Secretariatul General al FIFA va fi notificat despre fiecare Meci Internaţional "A",
inclusiv despre meciurile amicale şi cele jucate în cadrul Competiţiilor sau jocurilor,
inclusiv de fotbal, de către membrii care le organizează, în termen de 14 zile de la
stabilirea aranjamentelor pentru acestea. În orice caz, o asemenea notificare urmează a fi
recepţionată de către FIFA cu cel puţin 48 de ore înainte de data planificată pentru
desfăşurarea meciului.
2. Membrii în cauză şi echipele participante la meciurile pentru care notificarea nu a fost
furnizată, pot face obiectul unor măsuri disciplinare, în conformitate cu prevederile
acestui regulament.
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Raportarea

Membrul pe teritoriul căruia este jucat meciul, în termen de 15 zile de la fiecare Meci
Internaţional "A", notifică Secretariatului General al FIFA rezultatul meciului, numele de
familie şi prenumele arbitrului şi pe cele ale arbitrilor asistenţi care au oficiat, precum şi
numele de familie, prenumele şi statutul jucătorilor şi ai jucătorilor de pe banca de
rezervă, folosind formularul oficial pentru acest scop. Acest formular trebuie să fie
completat în întregime şi semnat.
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Înregistrarea şi impactul asupra clasamentului FIFA

1. Rezultatele fiecărui Meci Internaţional "A" se înregistrează într-o listă oficială
actualizată periodic de către FIFA. Scorul unui astfel de meci va fi utilizat de către FIFA în
scopul actualizării clasamentului FIFA.
2. Un astfel de meci nu va fi înscris totuşi pe lista oficială a Meciurilor Internaţionale care
implică doi Membri, în cazul în care oricare dintre Membri doreşte acest lucru şi
informează în acest sens FIFA şi ceilalţi Membri cu cel puţin 48 de ore înainte ca meciul să
aibă loc. Taxa datorată FIFA pentru Meciul Internaţional "A", în conformitate cu art. 73 alin.
1 din Statutul FIFA şi acest Regulament, trebuie să fie plătită în acest caz.
16 Taxe
1. Taxele FIFA
a)

Membrii vor plăti FIFA o taxă pentru fiecare Meci Internaţional "A", inclusiv
meciurile care sunt jucate ca parte a Campionatelor Olimpice de Fotbal.

b) Taxa se plăteşte de către Membrul, în a cărui ţară este jucat meciul.
c)

Taxa care trebuie plătită la FIFA pentru fiecare meci de acest fel este egală cu 2%
din veniturile brute (vânzarea de bilete, drepturile de publicitate, drepturile de

transmisiuni radio şi televizate şi drepturile de film şi video etc.), provenite din
fiecare astfel de meci.
d) Singurele deduceri care pot fi făcute din veniturile brute sunt taxele de stat şi
locale plătite efectiv (dar nu comisioane bancare sau diferenţe în ratele de schimb),
precum şi orice taxe de închiriere a stadionului. Suma totală dedusă nu va depăşi
30% din totalul veniturilor brute.
e)

Membrii afiliaţi la Confederaţii sunt reglementaţi de dispoziţiile de la litera (c) din
prezentul articol, sub rezerva următoarelor condiţii:
i. taxa datorată către FIFA în legătură cu meciurile jucate pe teritoriul unei
Confederaţii, între membrii care aparţin acelei Confederaţii, este de doar
1%, restul de 1% fiind plătit direct Confederaţiei implicate;
ii. taxa datorată în legătură cu meciurile jucate între membrii afiliaţi la
Confederaţii diferite, pe teritoriul uneia dintre aceste Confederaţii, este
plătibilă către FIFA, care va retroceda 0,5% fiecărei dintre Confederaţiile
implicate;
iii. taxa datorată în legătură cu meciurile jucate între Membrii afiliaţi la
Confederaţii diferite, pe teritoriul unei Confederaţii terţe, este de doar 1%,
restul de 1% urmând să fie plătit direct Confederaţiei pe teritoriul căreia a
fost jucat meciul.

2. Taxele Confederaţiei
Confederaţiile pot stabili propriile taxe, independent de FIFA, în conformitate cu

a)

Statutele şi regulamentele Confederaţiilor.
b) Confederaţiile

vor

publica

programul

de

taxe

aplicabile

pentru

Meciurile

Internaţionale, precum şi procedurile şi perioadele de timp pentru plata acestor taxe.
3. Taxele Membrilor
Membrii pot cere propria taxă, independent de FIFA şi Confederaţii, în conformitate

a)

cu statutele şi regulamentele Membrilor.
b) Membrii vor publica programul de taxe aplicabile pentru Meciurile Internaţionale,
precum şi procedurile şi perioadele de timp pentru plata acestor taxe.
4.

Toate taxele constituie obligaţiile echipelor participante.

17 Extrasul din cont
a)

Pentru fiecare meci care face obiectul unei taxe trebuie să fie întocmit un extras
detaliat din cont, de către Membrul pe teritoriul căruia a fost jucat meciul.

b) Acest extras trebuie să conţină toate cifrele necesare care reflectă totalitatea
veniturilor, precum şi orice impozite sau taxe deduse din acestea.
c)

Extrasul din cont şi suma datorată vor fi trimise către FIFA şi toţi Membrii şi toate
Confederaţiile în cauză, în termen de 60 de zile de la data meciului.

d) Nerespectarea acestor cerinţe se pedepseşte în conformitate cu sancţiunile
prevăzute în prezentul regulament, Codul de Disciplină FIFA şi Statutul FIFA.
18 Taxa minimă
a)

Indiferent de rezultatul financiar al meciului, contribuţia care trebuie plătită la FIFA
trebuie să fie de cel puţin 400 dolari SUA.

b) Confederaţiile şi Membrii pot stabili propria contribuţie minimă, independent de
FIFA.
19 Sancţiuni
a) Orice încălcare a acestui Reglement se sancţionează în conformitate cu Codul de
Disciplină FIFA.
b) Dacă un Meci Internaţional este jucat pe teritoriul unui Membru, fără autorizaţie
prealabilă, acel Membru va fi sancţionat în conformitate cu regulamentul
disciplinar al Confederaţiei în cauză şi, dacă este necesar, cu cel al FIFA. Totodată,
echipele care participă la un astfel de meci şi Membrii la care sunt afiliate aceste
echipe, se sancţionează în conformitate cu regulamentele disciplinare ale
Confederaţiei în cauză şi, dacă este necesar, cu cel al FIFA.
20 Limbile oficiale
a)

Acest regulament a fost emis în cele patru limbi oficiale ale FIFA (engleză,
franceză, spaniolă şi germană).

b) În eventualitatea unor discrepanţe între cele patru texte, versiunea în limba
engleză va avea prioritate.
21 Adoptarea şi punerea în aplicare
Acest Regulament a fost aprobat de către Comitetul Executiv al FIFA la 3 martie 2011 şi
intră în vigoare la 1 august 2011.

A Meciurile Internaţionale de Nivelul 1
Autorizare de către

Autorizare de

Confederaţia pe al

către asociaţia

cărui teritoriu

Tipul de echipă
implicată

Autorizarea de

Notificare

urmează să aibă loc

către FIFA

trimisă către

meciul/competiţia

FIFA

Echipa Reprezentativă „A”
Este implicată o

Echipa

primă

futsal

reprezentativă

Echipa

Cazul

Reprezentativă

„A”,

Reprezentativă

„A”,

fotbal de plajă

unei

Autorizarea

pe teritoriul

de către

căreia

către toate

asociaţiile

urmează să

Confederaţiile

din care fac

aibă loc

parte

meciul/compe

echipele

tiţia

X

X

X

X

Autorizare de

singure

Confederaţii

X

X

Cazul mai multor
Confederaţii

X

X

X

În cazul în care meciul
planificat coincide cu
Cazul

(meciul/competiţia)

unei singure Confederaţii

datele din calendarul
meciurilor internaţionale
sau din calendarul
meciurilor Confederaţiei
în cauză

Cluburile care

X

X

X

X

X

Reg. Conf.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(meciul/competiţia) unei

participă în una

singure Confederaţii

din primele două

(aceasta include şi

divizii ale

perioada de transfer

Membrului

specificată).
Orice altă dată
Cazul (meciul/competiţia)
mai multor Confederaţii

Orice altă dată

X

Cazul (meciul/competiţia)
Echipa compusă

unei singure Confederaţii
Cazul

Orice altă dată

X

X

Orice altă dată

X

X

(meciul/competiţia)

mai multor Confederaţii

X

Principalele Reg. ale Conf.: Autorizarea de către/notificare către Confederaţia, care urmează să fie stabilită prin regulamentul
Confederaţiei.
Cazul unei singure Confederaţii: Toate echipele participante aparţin aceleiaşi Confederaţii şi meciul/competiţia are loc pe teritoriul
Confederaţiei.
Cazul mai multor Confederaţii: Echipele participante aparţin diferitor Confederaţii sau meciul/competiţia are loc pe teritoriul altei
Confederaţii decât cea la care aparţin echipele. Dacă aceasta este cazul, Confederaţia pe al cărui teritoriu are loc meciul/competiţia,
trebuie să aibă dreptul la decizia finală, iar cealaltă Confederaţie (celelalte Confederaţii), trebuie să aibă un "drept de veto", înainte de
luarea deciziei finale.

B Meciurile Internaţionale de Nivelul 2
Autorizare de către

Autorizare de

Confederaţia pe al

către asociaţia

Tipul de echipă

Autorizare de

implicată

către FIFA, în

Notificare

urmează să aibă loc

cărui teritoriu
Autorizare de

Autorizarea
de către

teritoriu

consultare cu

trimisă către

meciul/competiţia

către toate

asociaţiile

urmează să

Confederaţia în

FIFA

Confederaţiile

din care fac

aibă loc

parte

meciul/compe

echipele

tiţia

cauză

Altă echipă
Reprezentativă

- Echipă Reprezentativă U-20

Cazul

- Echipă Reprezentativă U-17

Confederaţii

- Oricare altă Echipă

unei

pe al cărui

singure
X

Reg. Conf.

Reg. Conf.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reg. Conf.

X

X

X

X

X

X

Reprezentativă

Cazul mai multor
Confederaţii
În cazul în care meciul
planificat coincide cu
datele din calendarul
meciurilor
internaţionale sau din
calendarul meciurilor
Echipă

Cazul

Profesionistă
de
club

Club
de

(meciul/competiţia)

unei singure Confederaţii

(nu

Confederaţiei în cauză
(meciul/competiţia)
unei singure
Confederaţii (aceasta

nivel

include şi perioada de

superior)

transfer specificată).
Orice altă dată
Cazul (meciul/competiţia)
mai multor Confederaţii

Orice altă dată

X

Principalele Reg. ale Conf.: Autorizarea de către/notificare către Confederaţia, care urmează să fie stabilită prin regulamentul
Confederaţiei.
Cazul unei singure Confederaţii: Toate echipele participante aparţin aceleiaşi Confederaţii şi meciul/competiţia are loc pe teritoriul
Confederaţiei.
Cazul mai multor Confederaţii: Echipele participante aparţin diferitor Confederaţii sau Meciul/competiţia are loc pe teritoriul altei
Confederaţii decât cea la care aparţin echipele. Dacă aceasta este cazul, Confederaţia pe al cărui teritoriu are loc Meciul/competiţia,
trebuie să aibă dreptul la decizia finală, iar cealaltă Confederaţie (celelalte Confederaţii), trebuie să aibă un "drept de veto", înainte de
luarea deciziei finale.

Formular de aplicare
pentru găzduirea unui Meci sau a unei Competiţii Internaţionale
Preambul:
În conformitate cu prevederile art. 6 aln. 3 al Regulamentului FIFA care reglementează meciurile
internaţionale, un membru pe suprafaţa teritoriului căruia urmează a fi jucat un meci sau o
competiţie internaţională trebuie, conform condiţiilor prevăzute în articolele 7 şi 12 ale
regulamentului menţionat, să obţină iniţial autorizarea din partea FIFA.
Aplicantul este un membru FIFA şi intenţionează să găzduiască un meci sau competiţie
internaţională pe teritoriul său.
În mod corespunzător, aplicantul,
………………………………………………………………………………….,
(Numele membrului FIFA, în continuare denumit “aplicant“)
Prezintă următoarele
Solicitare de autorizaţie
Pentru a găzdui desfăşurarea următorului meci sau următoarei competiţii internaţionale:
Descriere: …………………………………………………………………………………..
(Descrierea meciului sau competiţiei internaţionale)
Organizat de către:
Numele:
…………………………………………………………………………………..
(Numele părţii responsabile pentru promovarea şi organizarea Meciului Internaţional sau a
Competiţiei Internaţionale, în calitate de membru, ligă sau club afiliat unui membru sau agent
FIFA)
Echipe: 1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
(Numele echipelor participante în cadrul meciului internaţional. În cazul în care
solicitarea respectivă se referă la o competiţie, a se vedea aln. 6 din Anexa 1)
Data: …………………………………………………………………………………..
(Data la care urmează a fi jucat meciul internaţional. În cazul în care solicitarea respectivă se
referă la o competiţie, a se vedea aln. 6 din Anexa 1)
Arbitru 1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………
(Numele complet şi naţionalitatea arbitrilor şi arbitrilor secunzi. În orice caz, desemnarea acestor
arbitri trebuie făcută în conformitate cu Lista internaţională a arbitrilor FIFA)

Stadion 1. ……………………………………………………………………………
(Denumirea stadionului, pe suprafaţa căruia urmează a fi jucat meciul internaţional. În cazul în
care solicitarea respectivă se referă la o competiţie, a se vedea aln. 6 din Anexa 1)
Semnatarul confirmă că toate documentele necesare, conform prevederilor Anexei 1, sunt
anexate în mod corespunzător. În această privinţă şi în conformitate cu prevederile art. 12 aln. 1
al Regulamentului FIFA care reglementează meciurile internaţionale, semnatarul este în deplină
cunoştinţă de cauză că FIFA va lua în consideraţie doar solicitările completate pe deplin. În caz
contrar, FIFA poate respinge sau solicita taxe suplimentare pentru orice solicitare ce nu este
completată în timp util şi/sau este incompletă.
Suplimentar, semnatarul afirmă, prin prezenta, motivând cele declarate, corespunderea cu
prevederile Regulamentului FIFA care reglementează meciurile internaţionale.
……………………………………………………………
(Numele aplicantului)
……………………………………………………………
(Locul şi data)
……………………………………………………………
(Numele şi funcţia semnatarului)
Anexa 1
În toate cazurile, trebuie anexate următoarele documente:
1. Regulamentul meciurilor sau competiţiilor internaţionale emis de către aplicant.
Aceste regulamente trebuie să conţină prevederi aferente la:
1.1 Formatul Competiţiei, în cazul în care este prevăzut mai mult de un meci
1.2 Prevederile de arbitraj
1.3 Procedurile disciplinare
1.4 Confirmarea faptului că vor fi respectate cu stricteţe Legile Jocului
1.5 Regulile de eligibilitate a Jucătorului
şi, dacă este cazul
1.6 Măsurile anti-doping.
2. Dovada că stadioanele au fost rezervate şi că acestea sunt în conformitate cu Stadioanele de
Fotbal FIFA: Publicarea de Recomandări Tehnice şi de Cerinţe.
3. Măsurile de siguranţă ale Jucătorului, inclusiv planurile medicale de urgenţă.
4. O garanţie de bună execuţie sau alte măsuri de securitate financiară, pentru a asigura
executarea obligaţiilor, inclusiv plata costurilor de arbitraj.
5. Informaţia despre culorile echipelor şi o atenţie specială la interdicţia de plasare a publicităţii
pe tricourile Echipei Reprezentative. Regulamentul FIFA privind Echipamentul poate servi drept
ghid pentru stabilirea culorilor meciului de echipă.
În măsura în care este aplicabil, următoarele documente urmează a fi anexate :

6. În cazul în care prezenta solicitare este aferentă unei competiţii: documente extensive, inclusiv
informaţia cu privire la datele desfăşurării meciurilor şi numele echipelor, arbitrilor, precum şi
stadioanelor.
7. În cazul în care meciul este deschis pentru public, planul global de siguranţă şi securitate,
inclusiv vânzarea biletelor şi conformitatea acestora cu Regulamentul de Siguranţă al FIFA (dacă
este cazul); .
8. Confirmarea faptului că Meciul Internaţional sau Competiţia Internaţională vor fi televizate la
nivel Internaţional, dacă este cazul.
9. Orice cerinţe ale legislaţiei interne.

Formular de aplicare pentru participare la un meci sau competiţie internaţională

Preambul:
În conformitate cu prevederile articolelor 7 şi 12 ale Regulamentului FIFA care reglementează
meciurile internaţionale, un membru care intenţionează să participe la un meci sau competiţie
internaţională trebuie să obţină iniţial autorizarea din partea FIFA.
Aplicantul intenţionează să participe în cadrul unui meci sau competiţie internaţională. În mod
corespunzător, aplicantul
………………………………………………………………………………….,
(Numele aplicantului)
Prezintă următoarele
Solicitare de obţinere a autorizaţiei
Pentru a participa în cadrul următorului meci sau următoarei competiţii internaţionale:

Descriere:

…………………………………………………………………………………..
(Descrierea meciului sau competiţiei internaţionale)

Organizat de către

Nume:

…………………………………………………………………………………..
(Numele părţii responsabile pentru promovarea şi organizarea Meciului
Internaţional sau a Competiţiei Internaţionale, în calitate de membru, ligă sau
club afiliat unui membru sau agent FIFA)

Pe suprafaţa teritoriului
Asociaţiei de fotbal: ……………………………………………………………………………
(Numele membrului FIFA, pe al cărui teritoriu urmează să fie jucat
Meciul Internaţional)
Echipe:

Data:

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
(Numele echipelor participante în cadrul meciului internaţional. În cazul în care
solicitarea respectivă se referă la o competiţie, a se vedea aln. 1.1 din Anexa 1)
…………………………………………………………………………………..
(Data la care urmează a fi jucat meciul internaţional. În cazul în care solicitarea
respectivă se referă la o competiţie, a se vedea aln. 1.1 din Anexa 1)

Şeful delegaţiei: ….....……………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
(Numele şi informaţia de contact a şefului delegaţiei. Şeful delegaţiei va fi o persoană fizică care
va fi responsabilă pentru delegaţia oficială de deplasare a fiecărei echipe a Membrului participant
la Meciul Internaţional sau Competiţia Internaţională)
Semnatarul confirmă că toate documentele necesare, conform prevederilor Anexei 1, sunt
anexate în mod corespunzător. În această privinţă şi în conformitate cu prevederile art. 12 aln. 1
al Regulamentului FIFA care reglementează meciurile internaţionale, semnatarul este în deplină
cunoştinţă de cauză că FIFA va lua în consideraţie doar solicitările completate pe deplin. În caz
contrar, FIFA poate respinge sau solicita taxe suplimentare pentru orice solicitare ce nu este
completată în timp util şi/sau este incompletă.
……………………………………………………………
(Numele aplicantului)
……………………………………………………………
(Locul şi data)
……………………………………………………………
(Numele şi funcţia semnatarului)

Anexa 1
În toate cazurile, trebuie anexate următoarele documente:
1. Regulile de bază ale Competiţiei, inclusiv
1.1 Formatul Competiţiei, în cazul în care este prevăzut mai mult de un meci
1.2 Procedurile disciplinare
1.3 Regulile de eligibilitate ale Jucătorului
şi, dacă este aplicabil
1.4 Măsurile anti-doping, dacă este cazul.
2. Orice documente de călătorie necesare.
3. Confirmarea emisă unui membru FIFA precum că participarea a fost aprobată, în conformitate
cu prevederile art. 7 al regulamentului FIFA care reglementează meciurile internaţionale.
În măsura în care este aplicabil, trebuie anexate şi următoarele documente:
4. Dacă este un eveniment pentru tineret, orice aprobări necesare din partea părinţilor.
5. Orice cerinţe aferente legislaţiei interne.

Formularul de raportare
Preambul:
În conformitate cu prevederile art. 14 ale Regulamentului FIFA care reglementează meciurile
internaţionale, un membru FIFA, pe suprafaţa teritoriului căruia a fost jucat un meci
internaţional de categoria „A”, trebuie să prezinte secretarului general FIFA un raport cu
informaţii relevante timp de 15 zile.
În mod corespunzător, urmează
Raport
Este prezentat secretarului general FIFA.

Descriere:

…………………………………………………………………………………..
(Descrierea meciului internaţional de categoria “A“)

Data:

…………………………………………………………………………………..
(Data când a avut loc meciul internaţional de categoria “A“)

Organizat de către
Numele:

…………………………………………………………………………………..
(Numele părţii responsabile de promovarea şi organizarea
meciului internaţional de categoria “A“)

între următoarele

Echipe

Scorul final:

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
(Denumirile echipelor care au participat la meciul internaţional
de categoria “A“)
……………………………………………………………………………
(Scorul final al meciului internaţional de categoria “A“)

Arbitru

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
(Numele şi naţionalitatea arbitrului)

Arbitri
Secunzi

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………
(Numele şi naţionalitatea arbitrilor secunzi)

Prin prezenta partea semnatară confirmă corectitudinea declaraţiilor menţionate mai sus. Mai
mult decât atât, pentru a îndeplini condiţiile prevăzute în art. 14 al Regulamentului FIFA care
reglementează meciurile internaţionale, partea semnatară confirmă faptul că raportul arbitrului
aferent meciului internaţional respectiv de categoria „A”, semnat de către arbitru, este anexat
(Anexa 1).
……………………………………………………………
(Numele membrului FIFA)
……………………………………………………………
(Locul şi data)
……………………………………………………………
(Numele şi funcţia semnatarului)

Anexa 1
(Raportul arbitrului)

