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Inregistrarea in vederea inceperii meciului
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Prezenta in zona de inregistrare a tuturor jucatorilor convocati pentru un meci este
obligatorie cu cel putin un sfert de ora inaintea startului jocului.
Cu cel tarziu zece minute inaintea fluierului de inceput, fiecare jucator preda
managerului echipei un act de identitate cu fotografie. Managerul strange toate actele de
identitate ale jucatorilor convocati si le arata arbitrului in momentul confruntarii -verificarea
identitatii jucatorilor inscrisi in raportul de joc.

Inceperea si reluarea jocului
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Lovitura de incepere este modalitatea prin care mingea este pusa in joc la inceputul
jocului, dupa inscrierea unui gol si la inceputul celei de-a doua reprize. Dintr-o lovitura de
incepere nu se poate inscrie direct un gol.
In momentul executarii unei lovituri de incepere, jucatorii trebuie sa se afle in propria
jumatate de teren. Jucatorii echipei care nu beneficiaza de lovitura de incepere trebuie sa se
afle la o distanta de cel putin 3 m de minge, inainte ca aceasta sa fie in joc. Mingea trebuie
asezata pe punctul de la centrul terenului si va fi in joc imediat ce a fost lovita cu piciorul si sa miscat spre inainte. Semnalul de incepere a jocului este dat de arbitru.

Mingea in joc si afara din joc
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Mingea este afara din joc daca meciul a fost oprit de catre arbitru, precum si in
urmatoarele situatii:
-

a depasit cu intreaga circumferinta linia de poarta/de margine, fie pe sol, fie in aer;

Daca mingea a iesit dincolo de linia de margine, repunerea ei in joc se va face cu piciorul,
de pe linia de margine, sau din afara terenului, din locul pe unde a parasit suprafata de joc si
respectandu-se urmatoarele conditii:
-

jucatorul care o repune o va face in cel mult 6 secunde de cand intra in posesie;
executantul are picioarele pe linia de margine sau dincolo de aceasta;
mingea trebuie sa fie asezata pe linie sau in afara terenului de joc si sa ramana
nemiscata pana va fi lovita de juctorul executant;
jucatorii echipei adverse trebuie sa se afle la cel putin 5 m de locul din care se
executa lovitura.

Nu se poate inscrie un gol direct (fara ca mingea sa mai fie atinsa, sau jucata de un
alt jucator, in afara de executant) dintr-o repunere de la margine. Daca mingea intra
direct in poarta echipei adverse fara sa fie atinsa de vreun jucator, se va acorda o
lovitura de la poarta. Daca mingea intra direct in poarta proprie, fara sa fie atinsa in
prealabil de un alt jucator, se va acorda o lovitura de la colt echipei adverse.
-
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In cazul loviturii de la poarta, portarul poate repune mingea in joc cu mana sau cu
piciorul. Pentru ca mingea sa fie considerata in joc, aceasta trebuie sa depaseasca
suprafata de pedeapsa. In caz contrar, lovitura de la poarta se va repeta.
Se poate inscrie un gol numai in poarta adversa, direct dintr-o lovitura de la poarta
(fara ca mingea sa mai fie atinsa, sau jucata de un alt jucator), doar daca mingea este
jucata cu piciorul de catre executant, care poate fi portar, sau jucator.

Inlocuirea jucatorilor

Jucatorii sunt obligati sa paraseasca terenul de joc si sa intre pe teren numai prin locul
indicat in prealabil de arbitru. In timpul meciului este permis un numar nelimitat de
schimbari. Un jucator deja inlocuit poate reintra pe teren in locul altuia, schimbarea
putandu-se petrece atat cand jocul este oprit, cat si in timpul desfasurarii acestuia, insa
numai prin zona prestabilita de organizator.
 In cazul executarii loviturilor de departajare pentru desemnarea invingatorului
unui joc, singurul jucator care poate fi inlocuit in timpul acestei proceduri este
portarul.
Orice
conditii:
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jucator poate inlocui portarul, insa o va putea face doar respectand urmatoarele
in timpul unei opriri a jocului,
cu acordul arbitrului si,
sa imbrace un tricou de culoare distinctiva de a jucatorilor de camp.

Inscrierea unui gol
Se considera ca un gol a fost inscris regulamentar atunci cand mingea a depasit in
intregime linia de poarta, intre stalpii portii si pe sub bara transversala, cu conditia ca
echipa care a inscris sa nu fi comis in faza premergatoare vreo abatere de la legile jocului.

Un gol este anulat daca echipa care a inscris a avut pe teren:
 un oficial care nu si-a pastrat locul in suprafata tehnica, sau nu a avut o atitudine
responsabila in faza respectiva.

 un jucator in plus pe terenul de joc;
Un gol este declarat valid doar in momentul in care aceasta situatie este confirmata de
arbitrul partidei.
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Loviturile libere, lovitura de pedeapsa si de penalitate
6.1

Reguli generale

Toti jucatorii echipei adverse trebuie sa se afle la cel putin 5 m de locul executarii loviturii
libere directe sau indirecte.
Pentru executarea unei lovituri libere directe sau indirecte, mingea trebuie sa fie oprita
in momentul executarii, iar executantul nu trebuie sa atinga mingea a doua oara inainte ca
aceasta sa fi fost atinsa de un alt jucator.






Daca executantul atinge mingea a doua oara cu piciorul dupa ce mingea a intrat
in joc, lovitura libera fiind executata, inainte ca aceasta sa fi fost atinsa de un alt
jucator, se acorda lovitura libera indirecta pentru echipa adversa. Daca in aceeasi
situatie joaca mingea cu mana se va acorda o lovitura libera directa echipei
adverse.
Daca dintr-o lovitura libera directa sau indirecta mingea intra direct in poarta
echipei executantului, se acorda lovitura de colt pentru echipa adversa.
In cazul in care, in urma unei lovituri libere indirecte, mingea intra direct in poarta
echipei adverse, aceasta beneficiaza de o lovitura de la poarta.
Daca mingea aflata in joc este trimisa in mod intentionat spre propriul portar si
acesta o joaca cu mana in propriul careu, se va acorda o lovitura libera indirecta
echipei adverse si va fi executata de pe linia careului din punctul cel mai apropiat
de locul in care s-a comis abaterea.
Aceasta reglementare privitoare la executarea loviturilor libere indirecte acordate
in careu, in favoarea echipei care ataca va fi invariabil respectata ca in exemplul
particular de mai sus.

In cazul loviturilor libere indirecte acordate in careu in favoarea echipelor din aparare,
mingea poate fi asezata in orice punct al careului.
6.2

Semnalizari

Lovitura libera directa:
 Arbitrul tine mana indreptata orizontal in directia in care trebuie sa fie executata
lovitura libera.
Lovitura libera indirecta:
 Arbitrul ridica mana deasupra capului, mentinand-o in aceasta pozitie pana cand
lovitura libera este executata si pana ce mingea atinge un alt jucator sau iese din joc.

 ATENTIE! Exista situatii cand arbitrul ridica mana deasupra capului, dar nu pentru a
indica o lovitura libera indirecta:
 pentru a indica numarul de greseli cumulate de catre echipa (obligatoriu la a
5-a abatere sanctionabila cu lovitura libera directa),

 pentru a indica faptul ca a inceput cronometrarea timpului in care mingea
trebuie repusa in joc (6 secunde) de catre portar in timpul jocului, sau de
catre jucatorul executant la: lovitura de la poarta, lovitura de la colt,
repunerea de la margine.

6.3

Lovitura libera directa

Se va acorda o lovitura libera directa impotriva echipei jucatorului care, dupa parerea
arbitrului, comite, din neglijenta, imprudenta sau cu o forta excesiva, una din urmatoarele 7
greseli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Loveste sau incearca sa loveasca cu piciorul un adversar;
Loveste sau incearca sa loveasca un adversar;
Pune sau incearca sa puna piedica unui adversar;
Sare asupra unui adversar;
Ataca un adversar;
Impinge un adversar;
Incearca sa deposedeze un adversar prin alunecare, atingand adversarul inainte de a
juca mingea.

Se va acorda, de asemenea, o lovitura libera directa echipei adverse jucatorului care
comite una din urmatoarele 3 greseli:

8. Tine un adversar;
9. Scuipa un adversar;
10. Atinge in mod voit mingea cu mana. Face exceptie portarul, in propria suprafata de
pedeapsa.
Greselile mentionate se cumuleaza (vezi cap 6.6)
Lovitura libera directa se va executa de pe locul in care s-a comis greseala, cu exceptia
cazului in care se acorda o lovitura de penalitate (pentru cumul de greseli).
Daca oricare dintre cele 10 abateri sanctionabile cu lovitura libera directa se petrece in
careu, se va acorda o lovitura de pedeapsa (executata de pe punctul de la 7 m). Timpul

regulamentar de joc se va putea prelungi doar pentru a se permite executarea unei lovituri
de pedeapsa sau de penalitate.

6.4

Lovitura libera indirecta

Se va acorda o lovitura libera indirecta echipei adverse portarului care comite una din
urmatoarele greseli:
1. Atinge sau controleaza mingea cu mainile dupa ce i-a fost trimisa intentionat cu
piciorul de catre un coechipier;
2. Atinge sau controleaza cu mainile mingea care i-a fost trimisa de catre un coechipier
direct dintr-o repunere de la margine.
3. Joaca din nou mingea cu mana, dupa ce i-a data drumul din maini;
4. Tine mingea in maini mai mult de 6 secunde.

Se va acorda o lovitura libera indirecta echipei adverse jucatorului care comite una din
urmatoarele greseli:
1.
2.
3.
4.

Joaca de o maniera periculoasa;
Impiedica evolutia unui adversar, nefiind preocupat de joc, sau de minge;
Impiedica portarul sa dea drumul mingii din maini.
Comite alte abateri neprevazute in prealabil la greseli si comportari nesportive,
pentru care jocul trebuie oprit: “incercarea de deposedare prin alunecare a unui
adversar, fara contact intre cei doi jucatori este considerate JOC PERICULOS si va fi
sanctionata cu LOVITURA LIBERA INDIRECTA”. Face exceptie portarul, in propria
suprafata de pedeapsa, cu conditia sa nu puna in pericol integritatea fizica a unui
adversar.
Lovitura libera indirecta se va executa de pe locul unde s-a comis greseala.

6.5

Lovitura de pedeapsa

O lovitura de pedeapsa de la 7 m este acordata atunci cand un jucator comite in timp ce
mingea este in joc, in propria suprafata de pedeapsa, una dintre greselile sanctionabile cu
lovitura libera directa.
Pentru executare, mingea este asezata pe punctul loviturii de pedeapsa de la 7 m. Pana
cand mingea e lovita, portarul trebuie sa ramana pe linia propriei porti, cu fata la executant.

Cu exceptia executantului, jucatorii aflati pe teren trebuie sa se afle la cel putin 5 m in
spatele punctului de pedeapsa.
Semnalul executarii loviturii de pedeapsa este dat de arbitru, doar dupa ce a fost precis
desemnat jucatorul executant si toti jucatorii sunt plasati regulamentar.

6.6

Lovitura de penalitate pentru greseli cumulate

Toate loviturile libere directe descrise sunt greseli care se cumuleaza. Primele cinci
greseli cumulate de o echipa in fiecare repriza vor fi inregistrate de arbitru si anuntate de
acesta cu glas tare, radicand mana si indicand numarul 5, pentru ca a sasea si urmatoarele
greseli din fiecare repriza sa fie sanctionate cu lovituri de penalitate.
Arbitrii vor aplica regula avantajului, permitand continuarea jocului, daca echipa al carei
jucator a comis o abatere sanctionabila cu lovitura libera directa nu a inregistrat pana in
momentul respectiv cinci greseli cumulate. In aceasta situatie, arbitrul inregistreaza greseala
cumulata imediat ce mingea nu mai este in joc.
 Daca se aplica avantaj in situatia celei de-a sasea greseli si se inscrie gol din actiune,
nu se va mai acorda lovitura de penalitate.
 Numarul abaterilor cumulate si sanctionabile cu lovitura de penalitate este valabil
doar pentru fiecare repriza in parte;
Daca se joaca reprize de prelungiri, greselile cumulate din repriza a doua raman
valabile. Orice greseala comisa in prelungiri se adauga la totalul din repriza a doua.
6.6.1. Procedura pentru a sasea greseala cumulata si urmatoarele
 Loviturile de penalitate pentru greselile cumulate se executa de la 10 m, fara zid.
 In cazul in care abaterea a fost comisa intr-o pozitie mai buna, echipa jucatorului
faultat poate opta pentru aceasta, dar nicio lovitura de penalitate nu va fi executata
de la mai putin de 6 m. Si in acest caz lovitura va fi executata fara zid.
 Portarul va trebui sa ramana in propria suprafata de pedeapsa, la o distanta de cel
putin 5 m de minge.
 Toti ceilalti jucatori trebuie sa ramana pe terenul de joc, in afara suprafetei de
pedeapsa si in spatele unei linii imaginare, paralela cu linia portii, la acelasi nivel cu
mingea. Ei trebuie sa se afle la 5 m de minge si nu au voie sa impiedice jucatorul care
executa lovitura libera. Niciun jucator nu are voie sa depaseasca aceasta linie
imaginara pana cand mingea nu a fost atinsa spre a fi pusa in miscare.
 Jucatorul executant al loviturii libere trebuie sa loveasca mingea cu piciorul, cu

intentia clara de a inscrie un gol, neavand voie sa-i paseze unui coechipier. Odata
lovitura libera executata, niciun jucator nu are voie sa atinga mingea pana cand
aceasta nu e atinsa de portarul echipei din aparare sau pana cand n-a revenit din
stalpii laterali sau din bara transversala, sau pana n-a parasit terenul de joc.
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Greseli si comportari nesportive
7.1 Greseli care se sanctioneaza cu avertisment (cartonas galben)
Un jucator va fi avertizat atunci cand comite una din urmatoarele greseli:
 Se face vinovat de comportament nesportiv;
 Isi manifesta dezaprobarea prin vorbe sau gesturi;
 Incalca cu persistenta regulile jocului;
 Intarzie reluarea jocului;
 Nu respecta distanta prevazuta de regulament la executarea unei lovituri de la colt, a
unei repuneri de la margine, a unei lovituri libere;
 Intra sau reintra pe terenul de joc fara permisiunea arbitrilor sau incalca procedura de
inlocuire;
 Paraseste terenul de joc fara permisiunea arbitrilor.
Un jucator de rezerva va fi avertizat atunci cand comite una din urmatoarele greseli:
 Se face vinovat de comportament nesportiv;
 Isi manifesta dezaprobarea prin vorbe sau gesturi;
 Intarziere reluarea jocului.
7.2

Greseli care se sanctioneaza cu eliminare (cartonas rosu)

Un jucator sau jucator inlocuitor va fi eliminat in urmatoarele conditii:
 Se face vinovat de o greseala grava;
 Se face vinovat de comportament violent;
 Scuipa un adversar sau orice alta persoana;
 Foloseste cuvinte sau face gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane;
 Impiedica echipa adversa sa inscrie un gol sau opreste o ocazie evidenta de gol
atingand intentionat mingea cu mana (face exceptie portarul, in propria suprafata de
pedeapsa);
 Opreste un adversar care se deplaseaza catre poarta adversa avand o situatie clara
de inscriere a unui gol, comitand o greseala care se sanctioneaza cu lovitura libera
sau cu lovitura de pedeapsa;
 Primeste al doilea avertisment in cursul aceluiasi joc.

Un jucator care a fost eliminat nu va mai putea lua parte la jocul respectiv si nici nu va
putea lua loc pe banca de rezerve, el fiind obligat sa paraseasca incinta terenului de joc.
Un jucator de rezerva va putea intra pe terenul de joc dupa 5 minute de joc efectiv de la
eliminarea coechipierului sau, cu exceptia cazului marcarii unui gol inaintea expirarii celor 5
minute, si numai cu acordul arbitrului. In acest caz, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
 Daca pe terenul de joc se afla sase jucatori contra cinci jucatori, iar echipa in
superioritate numerica inscrie un gol, cealalta echipa isi poate completa efectivul cu
al saselea jucator;
 Daca fiecare echipe are cate cinci jucatori si se marcheaza un gol, ambele raman pe
teren cu efectivul neschimbat;
 Daca se joaca sase contra patru sau cinci contra patru si echipa in superioritate
numerica marcheaza un gol, echipa adversa isi va putea completa efectivul cu un
singur jucator;
 Daca cele doua echipe joaca fiecare cu cate patru jucatori si se marcheaza un gol,
ambele vor ramane cu acelasi efectiv;
 Daca echipa in inferioritate numerica marcheaza un gol, va continua jocul cu acelasi
numar de jucatori.
7.3

Instructiuni suplimentare

7.3.1. Considerente privind jucarea mingii cu mana („hent”)
Jucare mingii cu mana presupune actul deliberat prin care jucatorul ia contact cu
mingea, folosind mana sau bratul. Arbitrii trebuie sa ia in considerare urmatoarele:
 daca mana s-a indreptat spre minge,(nu mingea s-a indreptat spre mana);
 pozitia mainii sau bratului nu implica neaparat abatere (in cazul tinerii mainii departe
de corp nu se va considera in mod obligatoriu intentie);
 daca a incercat jucatorul sa-si mareasca suprafata corpului folosindu-si mainile;
 daca distanta dintre minge si jucator a fost mica (minge neprevazuta);
 daca jucatorul a avut posibilitatea de a evita contactul mingii cu mana;
 daca jucatorul nu a incercat sa evite contactul mingii cu mana;
 atingerea mingii cu un obiect (imbracaminte, aparatori pentru tibie) va fi considerata
jucarea mingii in mod voit cu mana;
 lovirea mingii cu un obiect aruncat (gheata, aparatoare pentru tibie) va fi considerata
jucarea mingii in mod voit cu mana;
In mod normal jucarea mingii cu mana este o abatere sanctionabila doar cu lovitura
libera directa, insa exista circumstante cand poate fi insotita de avertisment :
 impiedicarea unui adversar sa intre in posesia mingii,
 incearcarea de a inscrie un gol jucand mingea cu mana,

sau chiar eliminare :
 impiedica echipa adversa sa inscrie un gol, sau o ocazie clara de gol.

7.3.2. Abateri si sanctiuni disciplinare
 Orice actiune de simulare care are loc pe terenul de joc si care are ca scop inselarea
arbitrilor este considerata comportare nesportiva si sanctionata cu avertisment
(cartonas galben).
 Un jucator care isi scoate tricoul, sau isi acopera capul cu el, dupa ce a inscris un gol
va fi avertizat (cartonas galben) pentru comportare nesportiva.
 Atacul care pune in pericol integritatea fizica a unui adversar se sanctioneaza ca
greseala grava (cartonas rosu) si cu o etapa de suspendare.
Daca atacul este unul intentionat cu vadita intentie, agresivitate si intensitate, fara
nicio sanasa de a juca mingea, jucatorul vinovat va fi suspendat cel putin doua etape.
 Bruscarea (impingerea) unui adversar, fara minge se va considera comportare
violenta si se va sanctiona cu eliminare (cartonas rosu) si cu doua etape de
suspendare.
 Folosirea cuvintelor injurioase, gesturilor jignitoare, grosolane, sau scuiparea oricarei
personae aflate pe terenul de joc (jucator, oficial) se vor sanctiona cu eliminare si trei
etape de suspendare.
 Orice comportare violenta (folosirea brutalitatii sau a fortei excesive impotriva unui
adversar, fara a-si disputa mingea, impotriva unui coechipier, arbitru, sau oricarei alte
persoane) sau in afara acestuia (in zona bancii de rezerve, sau in afara incintei
terenului de joc) se sanctioneaza cu ELIMINARE DIN COMPETITIE. Daca se produce pe
terenul de joc si vinovatul este jucator, jucator inlocuitor, acesta va fi eliminat mai
intai din joc, aratandu-i-se cartonasul rosu.
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Repunerea de la margine

Este modalitatea de reluare a jocului dupa ce mingea a depasit in intregime, pe pamant sau
in aer, linia de margine a terenului de joc.


Se va executa la fel ca o lovitura libera indirecta (nu se va putea inscrie un gol
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direct in poarta echipei adverse din repunere de la margine).
Se va executa cu piciorul de pe linia de margine sau din afara terenului de joc,
din punctul cel mai apropiat de locul in care mingea a iesit din joc.
Jucatorul executant are la dispozitie 6 secunde pentru a repune mingea in joc,
in caz contrar repunerea de la margine urmand sa fie executata de catre echipa
adversa.
Toti jucatorii echipei adverse trebuie sa pastreze o distanta de 5 m locul
executarii repunerii, insa daca jucatorul executant alege sa execute rapid
lovitura si mingea este interceptata de un adversar aflat la o distanta mai mica
decat cea prevazuta de regulament, arbitrul va lasa jocul sa continue.

Lovitura de colt
Este modalitatea de reluare a jocului dupa ce mingea a depasit in intregime, pe pamant
sau in aer, linia de poarta, fara a se fi inscris un gol.
 Dintr-o lovitura de colt se poate inscrie direct un gol, dar numai impotriva echipei
adverse.
 Jucatorii echipei adverse trebuie sa se afle la cel putin 5 m de coltul terenului de unde
se executa lovitura.
 Jucatorul care executa lovitura de colt trebuie sa repuna mingea in joc in cel mult 6
secunde de cand a asezat-o pe pamant, la intersectia liniei de poarta cu cea de
margine.
 Mingea este in joc de indata ce a fost lovita cu piciorul si s-a miscat.

Se acorda lovitura libera indirecta echipei adverse daca jucatorul executant al loviturii de
la colt atinge mingea a doua oara( alt fel decat cu mana), inainte ca aceasta sa fi fost atinsa
de un alt jucator. Lovitura libera indirecta va fi executata de pe locul unde a fost comisa
greseala, cu exceptia situatiei in care acest lucru se intampla in careu.
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Alte reguli importante
 Nu se aplica regula ofsaidului;
 Intra in sarcina capitanului echipei ca, dupa fiecare gol marcat de propria echipa, sa
aduca imediat la cunostinta arbitrului numele marcatorului.
 Capitanul echipei este obligat sa-i comunice arbitrului, dupa fiecare abatere
disciplinara pedepsita cu cartonas galben sau/si rosu, numele jucatorului sanctionat.
 Capitanul echipei este jucatorul prin care se face legatura oficiala intre echipe si
arbitri. Este de asteptat ca acest lider din teren sa manifeste o atitudine fair-play,
transferabila catre toti coechipierii sai, pentru ca orice eventuala neintelegere sa se
rezolve civilizat.

