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1. CONDIŢII GENERALE  

  

 1.1.  Pentru participarea în Campionatul R. Moldova la fotbal între Copii și Juniori ediția 2022-2023  

Cluburile de fotbal, formațiunile fotbalistice, afiliate la Federaţia Moldovenească de Fotbal sau la 

Asociațiile Regionale,Teritoriale, Raionale sau Municipale de fotbal și Școliile Sportive, sunt 

obligate să participe la Turneul Republican „Respect Liga”,  conform punctului 1.8.1. din  

Regulamentul Campionatul R. Moldova la fotbal între Copii și Juniori ediția 2022-2023, totodată 

același Club de fotbal (Școală Sportivă) poate participa cu mai multe echipe la Turneul 

Republican „Respect Liga”, cu condiția respectării p.3 a Regulamentului dat.   

  

1.2. La Turneul Republican „Respect Liga”  participă echipele de copii cu categoria de vârstă         

U-10, U-9 și U-8, anii de naştere (a.n. 2013 – 2014 ), care nu sunt înregistrați în sistemul 

electronic ”Comet” și nu participă în cadrul Campionatului R. Moldova la fotbal între Copii și 

Juniori.  

                                        

2. FORMULA DE DESFĂŞURARE  

  

2.1. Turneul Republican „Respect Liga” ediţia 2022-2023 se desfăşoară în format de turnee la 

nivel regional, conform amplasării geografice a localităţilor, în două etape;  

• Etapa “Grupe”   

Echipele participante se repartizează în grupe a câte 3-5 echipe, conform amplasării 

geografice a localităţilor;  

Etapa “Grupe” se desfăşoară în format toamnă - primăvară (tur-retur-tur-retur), astfel fiecare 

echipă trebuie să joace minim 10 jocuri toamna şi 10 jocuri primăvara;  

• Etapa “Respect”  

Etapa “Respect” se desfăşoară în formă de festivaluri “BING EVENTS” în data de 1 iunie 

2023 şi este dedicată Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copilului;  

  

 2.2.  Programul turneului se elaborează de către Oficiile Regionale de Dezvoltare ale FMF;  

  

3. CONDIŢII DE DISPUTARE  

  

3.1. La Turneul „Respect Liga”, conducătorii (antrenorii) echipelor, sunt obligați să prezinte 

arbitrilor, înaintea de începerea etapei, Tabelul Nominal al echipei și jucătorilor incluși în Raportul 

de joc al etapei, (Modelul raportului – vezi Anexa № 2) tabelul nominal al echipei vizat de FMF. 



 

3  

  

  
Echipele au dreptul de a verifica reciproc, înaintea de începerea jocului, în pauza 

jocului sau după finalizrea jocului, prin conducătorul (antrenorul) său, identitatea jucătorilor 

înscriși în raportul de joc al etapei.  

3.2. Dacă jucătorul nu este inclus în Tabelul Nominal al echipei până la începerea meciului, atunci 

jucătorul dat nu are dreptul să participe la meci.  

3.3. Echipa care foloseşte într-un meci oficial jucători neînregistrați sau jucători substituitori li se va 

acorda amendă de 3 000,00 lei (trei mii) și suspendarea antrenorului până la 12 luni.   

   

În categoria jucătorilor substituitori întră:  

a) Jucătorii neînregistrați în Tabelul Nominal;  

b) Jucători înregistrați ai căror date personale din Tabelul Nominal al echipei nu corespund 

actelor de identitate originale;   

c) Jucătorii care participă la meci, dar nu sunt înscriși în raportul de meci;  

3.4. Toate meciurile din cadrul Turneului „Respect Liga” se vor disputa pe terenurile omologate de 

FMF conform programului de competiții.  

3.5. Dacă au survenit schimbări referitor la ora, ziua, locația şi indicarea terenului de joc, Cluburile 

(Școalile Sportive) sunt obligate să anunțe FMF în scris despre această modificare cu 3 zile 

până la disputarea etapei reprogramate.   

3.6. La Turneul „Respect Liga”, pot fi înregistrați și participa la meciuri fete.   

3.7. Fetele pot fi înregistrate ca şi jucătoare în echipele de băieţi sau echipe feminine și să 

participe la meciuri maxim cu două categorii de vârstă cu de cât vârsta băieţilor.  

3.8. Persoana, din administrația Clubului de fotbal (Școlii Sportive) responsabilă pentru siguranța și 

securitatea tuturor participanților la meci, își pune semnătura în raportul de meci al etapei, 

până la începerea meciurilor.  

3.9. Dacă conducerea Clubului de fotbal (Școlii Sportive) refuză să semnze raportul de joc al 

etapei  până la începerea meciurilor, atunci meciurile nu se vor începe şi Echipa gazdă va fi 

sancționată de către Comisia de desfăşurare a Competițiilor al FMF;  

3.10. Conducerea Clubului de fotbal (Școlii Sportive), antrenorul Clubului de fotbal (Școlii 

Sportive) și doctorul Clubului de fotbal (Școlii Sportive) care înregistrează jucătorii Clubului 

de fotbal (Școlii Sportive) săi în tabelul nominal pentru participare la Turneul Respect Liga 

își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea datelor personale, securitatea și sănătatea 

jucătorilor săi și poartă răspunderea juridică în conformitate cu legislația în vigoare a R. 

Moldova.  
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3.11. Pentru o organizare corespunzătoare a jocurilor din cadrul Turneului 

„Respect Liga” Cluburile de fotbal (Școliile Sportive) organizatoare sunt obligate:                                       

•  Să asigure participarea la etapă a cel puţin 2 arbitri (voluntari) locali;  

• Să asigure asistenţa medicală (doctor), ambulanța  sau autoturismul de serviciu (cu 

marcaj special) în timpul meciurilor. Ambulanța sau autoturismul de serviciu (cu marcaj 

special) trebuie să staționeze în incinta sau în imediata apropiere a terenului de joc pe 

toată durata meciului.  

• Să asigure mingi pentru joc.  

• Să asigure siguranţa, securitatea şi protecţia jucătorilor tuturor echipelor participante la 

etapă, a oficialilor Cluburilor, a  oficialilor de meci  şi mijloacelor de transport a oficialilor de 

meci și a echipelor vizitatoare de la sosire şi până la plecarea lor din incinta compexului 

sportiv;  

• Să aducă permanent în atenția spectatorilor principiile spiritului FAIR PLAY, al ordinii și 

disciplinei;  

• Să permită echipei vizitatoare posibilitatea de a filma meciul cu 1 (una) cameră video;  

• Să nu permită persoanelor străine accesul în incinta terenului de joc, iar în vestiare să 

între doar persoane oficiale;  

• Să interzică sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în 

incinta complexului sportiv;  

• Să înregistreze video meciurile organizate în calitate de gazdă (se recomandă).   

3.12. Echipele sunt obligate să fie prezente la jocuri echipate uniform.   

  

3.13. Portarul va purta în mod obligatoriu echipament care să-l deosebească vizibil de ceilalți 

jucători, de portarul advers și de arbitri. De asemenea, el poate să poartă pantaloni de 

training dacă starea terenului sau condițiile meteorologice impun acest lucru.  

3.14. În caz dacă culorile echipamentului coincid la ambele echipe, echipa oaspete este 

obligată să aplice veste de antrenament de o altă culoare de la echipamentul echipei 

gazdă.  

3.15. În cazul în care echipa se prezintă la joc fără persoana oficială a Clubului de fotbal sau 

antrenorul echipei, Clubul (Școală Sportivă) din componența căruia face parte echipa va fi 

sancționată cu amendă, în mărime de 1 000,00 lei (una mie lei).   

3.16. Întro-o zi jucătorul poate participa maxim la trei meciuri, cu recomandarea apicării lui nu 

mai mult de 60 min a timpului de joc, într-o zi.   

Nerespectarea acestei prevederi se va considera drept o încălcare gravă a Regulamentului  

de competiţii și va fi sancţionat conform Codului disciplinar FMF.  
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3.17. Schimbări: nelimitate (inclusiv inverse), în momentul când jocul a fost oprit 

și arbitrul informat despre efectuarea schimbărilor de jucători.   

3.18. Meciurile se desfăşoară fără folosirea regulei de “Offsaide” (poziția în afară din joc).  

3.19. Parametrii Terenului de joc (30m - 40m X 50m – 60m)  - vezi pe desen Anexa №1;  

3.20. Parametrii Porţilor: 5m  x 2 m sau 4m x 2 m.  

3.21. Echipe: 6 jucători de câmp +1 portar (7 x 7).  

3.22. Durata meciurilor pentru Respect Liga: 2 reprize x15 min.; 5 min. pauza (max. 3 meci. într-

o zi).  

3.23. Lovitura de poartă se execută cu piciorul.  

3.24. Aruncarea de la margine se execută cu mâinile.   

3.25. Portarul nu are voie să atingă  cu mâna mingea trimisă cu piciorul sau din aruncarea de la 

margine executată de coechipier.  

3.26. Penalty – 7 m 3.27. Mingea Nr.4  

4. NEPREZENTAREA, ÎNTÂRZIEREA, RETRAGEREA ECHIPELOR DE PE TEREN.  

  

4.1. Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită de Departamentul de Competiţii, conform 

programului.  

4.2. Pentru o neprezentare la meciurile etapei,  Clubul de fotbal este amendat cu 1 000,00 (una 

mie) lei;  

4.3. Arbitrul principal este împuternicit de a lua decizia finală referitor la disputarea meciului.  

4.4. Încălcare gravă a Regulamentului de competiţii se consideră următoarele:  

• lipsa medicului;  

• lipsa ambulanței sau autoturismului de serviciu (cu marcaj special) în timpul meciurilor;  

• teren nepregătit pentru disputarea meciului;  

• necorespunderea vârstei jucătorilor înscriși în raportul de meci conform Regulamentului;  

  

4.5.  Meciul poate fi abandonat (întrerupt) de către arbitrul principal în cazul în care pe durata 

disputării meciului terenul de joc devine impracticabil sau din cauza condițiilor climaterice 

nefavorabile (periculoase pentru sănătatea și viața jucătorilor).  
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5. ÎNREGISTRAREA JUCĂTORILOR PENTRU SEZ. 2022-2023   

5.1.  Înregistrarea reprezintă operațiunea obligatorie de recunoaștere de către FMF a 

dreptului de joc în cazul jucătorilor de fotbal, de activitate în cazul staff-ului tehnic, de 

reprezentare și activitate pentru persoanele considerate oficiali (administrația Clubului de fotbal) 

pentru un anumit Club de fobal (Școală Sportivă) de fotbal în cadrul competiției de Campionat la 

fotbal între Copii și Juniori.   

5.2.  Se permite înregistrarea suplimentară a jucătorilor, la Turneul „Respect Liga”  pe toată 

perioada desfășurării a competiţiei;  

 5.3.  Procedura de înregistrare este următoarea:  

5.1.1  Fiecare echipă de fotbal prezintă la Departamentul de Competiții al FMF următoarele 

documente în original:  

� Tabelul nominal completat în forma tipărită în grafie latină în 2 (două) exemplare (datele 

personale ale jucătorilor strict conform adeverinței de naștere) cu ștampila și semnăturile 

administrației și medicului Clubului de fotbal (Școală Sportivă);  

� Certificatul medical de la  medicul de familie (formularul 27/e sau 95/e);  

  

5.1.2 Procesul de înregistrare ale echipelor Cluburilor de fotbal se desfășoară de 2 (două) ori în 

cadrul unui an fotbalistic competițional, conform programului de înregistrare aprobat de FMF  

(Departamentul de Competiții al FMF, în temeiul Regulamentului dat) și de regulă are loc 

înainte de începutul și în pauza Campionatului R. Moldova la fotbal între Copii și Juniori.  

5.1.3 Cluburile de fotbal (Școliile Sportive) sunt obligate să respecte programul de înregistrare 

aprobat de Departamentul de Competiții al FMF, în temeiul Regulamentului dat.  

6. TITLURI ȘI PREMII  

6.1.  Toate echipele participante la Turneul „Respect Liga” vor primi cadouri în formă de 

inventar şi echipament, în cadrul desfăşurării etapei a doua „Respect”;  

 6.2.  Toţi copiii vor primi din partea organizatorilor diplome şi cadouri speciale;  

  

  

7. NORME FINANCIARE  

  

7.1. Cheltuielile legate de alimentare, drum (dus-întors), diurnă echipele le suportă din contul 

Cluburilor de fotbal (Școliilor Sportive).   

7.2. Cheltuielile legate de remunerarea arbitrilor şi medicului le suportă din contul Cluburilor de 

fotbal (Școliilor Sportive) gazde a etapelor;  
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Anexă, nr. 1  

pentru Regulamentul Turneului Republican la fotbal  

„RESPECT LIGA” U-10 / U-9  Conform 

prevederilor prezentului Regulament.  
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