REGULI DE INSCRIERE, SI DE DESFASURARE A COMPETITIEI DE FOTBAL
PENTRU AVOCATI ''CUPA ZIUA BAROULUI BUCURESTI"

Echipele

$i

juc[torii

1.1

Echipele vor fi compuse exclusiv din avocaJi care figureazdpe Tabloul avoca{ilor,
cu drept de exercitare aprofesiei sau suspendafi, din fiecare barou.

|.2

Lotul fiecdrui barou va h compus din minim 8 si maxim 12 iucdtori.

1.3

Din fiecare lot va putea face parte un singur jucdtor care nu are calitatea de avocat,
cu respectarea urmdtoarelor condilii cumulative :
vdrstd minim6, 30 de ani la data inceperii competi{iei;

licenliat in drept, indeplinind o profesie juridicd fiudecdtor, procuror, consilier
juridic, notar, executor judec[toresc).

juc[tor va prezenta un certificat medical, cu menliunea: ,,Clinic sdndtos. Apt
pentru fotbal in condiliile competiliei sportive Cupa Ziua Baroului BucureEti la fotbal pentru
1.4 Fiecare

avocati""

1.5 Inainte de inceperea unui meci, fiecare jucdtor va purta asupra sa legitimalia de
avocat valabilS, adeverinld eliberatd de barou sau, in cazul ltcdtorilor care exercitd o altd
profbsie, legitima{ia profesional6.

2._TgJenuri I e.

P

rezenta

2.1 Meciurile se vor disputa in Bucureqti, pe terenuri sintetice de dimensiuni reduse,
pe durata a doud reprrze a cdte 15 sau 20 minute (in funclie de numdrul de echipe participante),
cu o pauzd de 5 minute" Este posibild disputarea mai multor meciuri pe durata unei zile,
2.2

Echipele vor

fi formate din 6 jucdtori (portar qi 5 jucdtori

de cAmp).

2.3 Pe durata unui meci, schimbdrile sunt permise in numdr nelimitat, Orice intrare in
terenul de joc se va face doar pe la linia mediand, chiar dacd jocul nu este oprit, cu condiJia ca
jucdtorul inlocuit sd fi pdrdsit deja terenul, prin acelagi loc. Un jucdtor inlocuit poate reveni in
joc, cu respectarea dispoziliilor privind inlocuirea.
2.4

ii este interzis portarului, sub sanc{iunea loviturii libere indirecte, sd atingd mingea
cu mdna, dupd ce aceasta i-a fost trimisd intenlionat, cu piciorul, de cdtre un coechipier.

2.5 Repunerea in joc de la marginile laterale ale terenului se va efectua cu piciorul.
Dintr-o repunere de la marginea terenului nu se poate inscrie direct un gol.

2.6

Repunerea de la poarld se efectueazd numai de cdtre portar, cu mAna sau cu
piciorul, din interiorul careului. Dintr-o repunere de la poartd nu se poate inscrie direct un gol.

3. Prosramul competitiei

3,I

Faza grupelor preliminare. Deparlajare

3,1,1 in functie de numdrul de echipe inscrise, vor
4 echipe, prin tragere la sorfi"

fi alcatuite grupe preliminare

de 3 sau

3.1.2 in cadrul grupelor preliminare, fiecare echipd va juca impotriva tuturor celorlalte
echipe din grupa

sa"

3.1.3 in caz de victorie, se acordd 3 puncte echipei invingdtoare gi 0 puncte echipei
invinse" in cat de egalitate, frecare echipd primeqte 1 punct.
3.1.4 Departaiarea se va face dupd urmdtoarele criterii: numdr de puncte, rczultatul
meciului direct, golaveraj, numdr de goluri marcate, criteriul fair-play (care favorrzeazd echipa
cu cele mai putine caftonage galbene gi roqii acordate).
3.2 Faza eliminatorie
3.2' 1 Pentru toate echipele, faza grupelor preliminare va fi urmatd de o fazd, eliminatorie.
in care f,tecare echipd va infrunta o alta, clasatd pe acelagi loc in altd, grupl, desemnatd prin

tragere la sorfi.

3.2'2 Faza eliminatorie va consta, astfel, in funclie de numdrul echipelor participante, din
16-irni de finald, optimi de finald, sferturi de finald, semifinale si finale.
3.2.3 rn caz de egalitate, se trece direct la executarea loviturilor de departaj are, cdte 5
pentru fiecare echipd. vor putea executa aceste lovituri gi jucdtorii care nu se aflau pe teren la
finalul iocului.

4.tq&g

4.1

La finalul competiliei, vor fi acordate urmdtoarele trofee:

-

Centenarul Marii Uniri "Cupa Ziua Baroului Bucuresti", echipei de pe primul loc.

-

cupe echipelor clasate pe locurile 2 Ei 3.

-

medalii componenlilor echipelor de pe primele 3 locuri.

-

diplome de participare tuturor echipelor participante.

-

premii penfu : cel mai bun jucdtor, pentru cel mai bun portar, pentru cel mai bun

marcator al cornpetiliei.

- premiul,,Fair-Play".

5. Comitetul de oreanizare

Deciziile privind organizarea competiliei de fotbal pentru avocali "Cupa Ziua Baroului
Bucuregti", precum gi solulionarea eventualelor contestatii formulate de jucdtori sau echipe sunt
atributul Comitetului de organizare, care are urmdtoarea componenJd:

-

Avocat Ion Dragne

-

Avocat Mihnea Stoica - Prodecan al Baroului Bucureqti

-

Avocat Mihail Ciobanu - Consilier al Baroului Bucureqti

-

Decanul Baroului Bucuresti

;

;

Avocat Octavian Popescu - Consilier al Baroului Bucuregti

;

