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1. CONDIŢII GENERALE
1.1

Pentru participarea în Campionatul Naţional la fotbal feminin senioare, junioare şi copii, ediția 20202021 se admit cluburile (școlile sportive) afiliate la Federația Moldovenească de Fotbal sau Asociația
Raională de Fotbal.

1.2

Campionatul Moldovei la fotbal feminin între senioare, junioare şi copii, ediția 2020-2021 se va
desfășura pe următoarele categorii de vârstă:
Divizia Națională: eșalonul superior al campionatului național rezervat senioarelor – au dreptul să
participe jucătoare începând cu anul de naștere 2004 (se va lua în considerație și punctul 5.6 a
regulamentului dat).
Liga Națională ”WU-16”:au dreptul să participe jucătoare cu anii de naștere: 2005, 2006, 2007 (se
admite legitimarea a maxim 5 jucătoare cu a.n. 2004, cu prezența în teren în cadrul unui meci a maxim
3 jucătoare cu a.n. 2004);

1.3

În Liga Națională ”WU-13”(rezervat junioarelor şi copiilor): au dreptul să participe jucătoare cu anii de
naștere:2008,2009,2010 se admite legitimarea a maxim 5 jucătoare cu a.n. 2007, cu prezența în teren
în cadrul unui meci a maxim 3 jucătoare cu a.n. 2007).

1.4

Fiecare club din Divizia Națională este obligat să participe cu o echipă de junioare în unul din
campionatele WU-16, WU-13.

1.5

Pentru participarea în Campionatul Naţional la fotbal feminin senioare, junioare şi copii ediția 20202021, vor fi admise numai cluburile (școlile sportive), care vor asigura organizarea şi disputarea
meciurilor pe stadioanele înzestrate cu terenuri corespunzătoare regulilor de joc, vestiare cu camere de
duș cu apă caldă, calculator,imprimantă înzestrată cu hîrtie A4 și wi-fi accesibil.
2. ORGANIZAREA CAMPIONATULUI

2.1

Organizarea Campionatului la fotbal feminin în Divizia Națională şi Ligile Naționale WU-16 și WU-13
este în competența Federației Moldovenești de Fotbal.

2.2

Drepturile de înregistrare, difuzare și utilizare în scopuri comerciale a înregistrărilor foto, video, audio și
a datelor statistice privind meciurile din cadrul Campionatului Naţional la fotbal feminin senioare, copii și
juniori aparțin FMF în calitate de organizator. Aceste drepturi pot fi utilizate de terțe persoane doar în
baza permisiunii scrise a FMF sau a acordurilor privind procurarea acestor drepturi de către un terț.
3. FORMULA DE DESFĂŞURARE

3.1

3.2
•

Campionatul Republicii Moldova Divizia Națională se va desfășura într-o singură grupă valorică. În
campionatul de fotbal feminin 2020-2021 Divizia Națională vor participa 8 cluburi, meciurile se vor
disputa după sistemul tur/retur.
Liga națională WU-16 este formată din echipele de junioare și copii ale cluburilor de seniori din Divizia
Națională, școli sportive, cluburi sportive de fotbal. Formula de desfășurare a campionatului:
Etapa I: vor fi create 4 grupe unde echipele vor fi selectate după principiul de amplasare geografică.
Meciurile din cadrul etapei I se vor petrece după sistemul tur-retur. În dependență de rezultatele
obținute după criteriul sportiv, echipele vor accede în etapa a doua care va fi divizată în două serii: seria
”A” – se vor califica doar echipele care se vor clasa în grupe pe locul 1 și 2 și seria ”B” – restul
echipelor.
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•

•

3.3
•

•
•

Etapa a II-a: În cadrul fiecărei dintre serii vor fi formate două grupe, unde echipele din seria ”A” vor juca
pentru a obține dreptul de a juca în etapa finală unde se va stabili echipa campioană a Ligii Regionale
WU-16 și echipele care se vor clasa pe locul II, III și IV, iar echipele din cadrul seriei ”B” vor juca pentru
a accede în etapa următoare, unde echipele clasate pe primele două poziții în fiecare grupă se vor
duela pentru a obține dreptul în sezonul competițional 2021-2022 de a juca în seria ”A”. Din cadrul
seriei ”B” acest drept îl vor obține doar două echipe. După finalizarea meciurilor din grupe la etapa a
doua care vor fi jucate după sistemul tur-retur, primele două clasate în fiecare grupă din fiecare dintre
seriile valorice vor accede în etapa finală.
Etapa finală: Pentru echipele care vor juca în seria ”A”, etapa finală va fi constituită din meciuri de
semifinală, unde echipa clasată pe primul loc în grupă va juca cu echipa clasată pe locul doi în cealaltă
grupă. Echipele cîștigătoare în semifinale se vor duela în finală pentru titlul de campioană a Ligii
Naționale WU-16, iar echipele perdante în semifinale se vor duela pentru locul III. Pentru echipele care
vor juca în seria ”B”, etapa finală va fi constituită din meciuri de semifinală, unde echipa clasată pe
primul loc în grupă va juca cu echipa clasată pe locul doi în cealaltă grupă. Echipele cîștigătoare în
semifinale vor obține dreptul de a evolua în sezonul competițional 2021-2022 în eșalonul superior a Ligii
Naționale WU-16. Echipele care vor învinge în semifinalele seriei ”B” vor juca meciul final al etapei
pentru stabilirea poziției finale în campionat. La fel și echipele care vor pierde în semifinalele seriei ”B”
vor juca un meci pentru stabilirea clasamentului final. În cadrul etapei finale, meciurile din semifinale,
finală, meci pentru locul III sau meciurile pentru stabilirea clasamentului final se vor desfășura doar
dintr-un singur meci. În cazul în care la finele timpului regulamentar de joc scorul va fi egal, pentru
stabilirea echipei învingătoare echipele se vor duela în cadrul seriei de lovituri de departajare de la
punctul de 11 m, fără a juca timp suplimentar de joc.
În Liga Națională WU-13 clubul/școala sportivă poate participa în campionat cu mai multe echipe. În
Liga Națională WU-13 este formată din echipele de junioare și copii ale cluburilor de seniori din Divizia
Națională, școli sportive, cluburi sportive de fotbal. Formula de desfășurare a campionatului:
Etapa I: vor fi create 8 grupe unde echipele vor fi selectate după principiul de amplasare geografică.
Meciurile din cadrul etapei I se vor petrece după sistemul tur-retur. În dependență de rezultatele
obținute după criteriul sportiv, echipele clasate pe locul I din fiecare grupă vor accede în etapa finală.
Echipele care nu se vor califica în etapa a doua a Ligii Naționale WU-13, vor participa în cadrul
turneelor sau campionatelor regionale organizate de către oficiile regionale ale FMF.
Etapa a doua: echipele clasate pe primul loc în fiecare dintre cele 8 grupe formate la prima etapă, vor
forma două grupe a cîte patru echipe. Grupele vor fi formate în dependență de amplasarea geografică
a echipelor. Primele două clasate în fiecare grupă vor accede în etapa finală.
Etapa finală: echipele clasate pe locul întîi în fiecare grupă din etapa a doua vor juca cu echipele
clasate pe locul doi din cealaltă grupă în cadrul semifinalelor Ligii Naționale WU-13. Echipele care vor
învinge în semifinală se vor duela în meciul final pentru stabilirea titlului de campioană a Ligii Naționale
WU-13. Echipele perdante juca meci pentru stabilirea echipei care va ocupa locul trei în Liga Națională
WU-13. Semifinalele, finala și meciul pentru stabilirea locului trei se vor desfășura doar dintr-un singur
joc.
4. CONDIŢII PENTRU STABILIREA REZULTATELOR

4.1

Clasamentul echipelor participante în Campionat se stabilește pentru categoriile de vârstă din Divizia
Națională şi Liga Națională WU-16 și WU-13, prin acumularea punctelor pe toată durată campionatului
pentru echipele participante în cadrul campionatului Diviziei Naționale, iar pentru echipele participante
în Ligile Naționale WU-16 și WU-13 la fiecare etapă separat, conform formulei de desfășurare a
campionatului specificată în punctele 3.2 și 3.3 a prezentului Regulament. Echipa care după disputarea
jocurilor prevăzute în program a obținut cele mai multe puncte este clasată pe primul loc.
Omologarea jocurilor de campionat se face după cum urmează:
- joc cîştigat – 3 puncte;
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4.2

- joc egal – 1 punct;
- joc pierdut – 0 puncte.
Dacă două sau mai multe echipe acumulează același număr de puncte învingătoarea şi premiantele
sunt desemnate conform criteriilor de mai jos:
1. punctele acumulate în meciurile directe;
2. diferența de goluri marcate şi primite în meciurile directe;
3. diferența generală de goluri marcate şi primite pe parcursul campionatului;
4. numărul total de goluri marcate pe parcursul campionatului;
5. numărul de victorii pe parcursul campionatului;
6.numărul de cartonaşe galbene şi roşii primite în campionat (Fair Play);
7. în cazul în care conform criteriilor de mai sus nici una din echipe nu are avantaj, va fi efectuată
tragere la sorți cu prezenta reprezentanților ambelor echipe.
5. CONDIŢII DE DISPUTARE

5.1

Echipele au dreptul să înscrie în Raportul de meci 22 jucătoare.

5.2

Pe durata unui meci din Divizia Naţională echipele pot efectua maximum 3 (trei) schimbări de jucători.
Modificare temporară pentru anul calendaristic 2020 în baza Hotărârii 219 al Comitetului Executiv FMF
din 16.06.2020:
În timpul meciului, fiecare echipă:
- poate utiliza/efectua maxim cinci schimbări de jucători;
- are dreptul la maxim trei posibilități de efectuare a schimbărilor de jucători, pentru a nu afecta
cursivitatea jocului, schimbările vor fi realizate în cel mult 3 momente de întrerupere a meciului.
- adițional, schimbările pot fi realizate de asemenea în timpul pauzei de meci;
- În cazul în care ambele echipe fac o schimbare în același timp, aceasta va fi considerată ca o
posibilitate de efectuare a schimbărilor folosită de fiecare echipă în parte.

5.2.1

Pe durata unui meci din cadrul Ligii Naționale WU-16 echipele pot efectua maximum 7 schimbări de
jucători în maxim 5 (cinci) posibilități de efectuare a schimbărilor de jucători, pentru a nu afecta
cursivitatea jocului, schimbările pot fi efectuate în cel mult cinci momente de întrerupe a meciului.
Adițional, schimbările pot fi realizate de asemenea în timpul pauzei de meci. În cazul în care ambele
echipe fac o schimbare în același timp, aceasta va fi considerată ca o posibilitate
de efectuare a
schimbărilor folosită de fiecare echipă în parte.

5.3

În Liga Națională WU-13, echipele pot efectua un număr nelimitat de schimbări, dar pentru a nu afecta
cursivitatea jocului, schimbările se vor efectua în cel mult 5 (cinci) momente de întrerupe a meciului. În
cazul în care ambele echipe fac o schimbare în același timp, aceasta va fi considerată ca o posibilitate
de efectuare a schimbărilor folosită de fiecare echipă în parte. Adițional, schimbările pot fi realizate de
asemenea în timpul pauzei de meci.

5.4

Exclus prin decizia Comitetului de Urgență a FMF nr. 153 din 16.10.2020

5.5

În cadrul unui club (două cluburi cu contract de colaborare) jucătoarele legitimate pentru categoria de
vârstă WU-16 pot evolua pentru echipa din Divizia Naţională începând cu anul de naștere 2005. Se
permite legitimarea a maxim cinci jucătoare cu anul de naștere 2005 cu condiția prezentării certificatului
medical eliberat de către Centru Național de Medicină Sportivă «ATLETMED» și acordul în scris a
părinților. În legitimația acestor jucătoare va fi înscrisă permisiunea de a evolua în Divizia Naţională.
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5.6

În cadrul unui club (două cluburi cu contract de colaborare) jucătoarele legitimate pentru categoria de
vârstă WU-16 cu anul nașterii, 2005 pot evolua pentru echipa din Divizia Naţională, însă numărul
acestor jucătoare înscrise în raportul de meci nu poate fi mai mare de 5 (cinci) jucătoare (cu condiția
prezentării certificatului medical eliberat de către Centru Național de Medicină Sportivă «ATLETMED»
și acordul în scris a părinților), iar pe terenul de joc în cadrul unui meci concomitent pot evolua nu mai
mult de 3 (trei) jucătoare cu anul de naștere 2005. În legitimația acestor jucătoare va fi înscrisă
permisiunea de a evolua în Divizia Naţională. Adițional se permite legitimarea a maxim 3 (jucătoare) cu
anul nașterii 2005 pentru echipa din Divizia Națională. Aceste jucătoare nu vor avea drept de joc pentru
echipa care participă la categoria de vîrstă WU-16. Fiecare jucătoare cu anul nașterii 2005 va putea fi
legitimată doar după prezentarea certificatului medical eliberat de către Centru Național de Medicină
Sportivă «ATLETMED» și acordul în scris a părinților.

5.7

Într-o zi calendaristică, jucătoarea poate participa numai la un singur meci (numai pentru o categorie de
vîrstă). Nerespectarea acestei prevederi se va considera drept o încălcare gravă a regulamentului de
competiții şi va fi sancționată în mod corespunzător.

5.8

Echipa care folosește într-un meci oficial jucătoare suspendate înscrise în raportul de meci, i se va
acorda înfrângere tehnică (0-3) amendă până la 2000 lei. Echipa care folosește într-un meci oficial
jucătoare nelegitimate (jucătoare substituitoare), jucătoare legitimate ale căror date personale din
tabelul nominal al echipei ori legitimației jucătoarei nu corespund cu actele de identitate originale
(jucătoare substituitoare) sau folosește jucătoare în afara celor înscrise în raportul de meci (jucătoare
substituitoare), i se va acorda în meciul dat înfrângere tehnică (0-3), i se va retrage 6 puncte din suma
totală de puncte acumulate, amendă până la 3000 lei şi suspendarea antrenorului până la 24 luni.
Echipei adverse i se va acorda victorie tehnică (3-0). Scorul 3-0 este prevăzut de Codul Disciplinar
FIFA, art. 31 Înfrângere tehnică, şi a fost o regulă stabilită cu mulți ani în urmă.

5.9

Scorul (3-0) este considerat ca o pedeapsă cuvenită pentru un meci decernat prin înfrângere tehnică.
Însă, dacă scorul este mai mare decât diferența de 3 goluri pentru echipa care a pierdut meciul prin
înfrângere tehnică (de exemplu 5-1) atunci scorul rămâne ca rezultat final. Numărul de goluri decernate
de asemenea se numără în clasamentul Diviziei şi se includ fără vreo indicare specifică sau remarcă.

5.9.1

Cu minimum 45 de min înainte de ora de începere a meciului, arbitrul principal va efectua o ședință
tehnică cu reprezentanții ambelor echipe.

5.9.2

Cu 7 minute până la începerea meciului în timpul verificării echipamentului jucătoarelor, arbitrul este
obligat să verifice identitatea tuturor jucătoarelor incluse în raportul de joc, inclusiv jucătoarele de
rezervă (se verifică jucătoarele înscrise în raportul de joc, legitimațiile jucătoarelor). De asemenea
înaintea meciului fiecare arbitru este obligat să facă poze cu fiecare echipă în parte - câte o poză cu
componența de bază a echipei și a doua poză - toată echipa înscrisă în raportul de meci (în total 4
poze). După meci aceste poze se expediază pe adresa electronică – comp.fem@fmf.md. În caz dacă
careva din echipe refuză să se conformeze arbitrului, atunci acest caz trebuie de indicat obligatoriu în
raportul de meci.

5.9.3

Echipele pot verifica reciproc, înainte de începerea jocului, în pauza jocului sau după finisarea jocului,
prin conducătorul (antrenorul) său, identitatea jucătoarelor înscrise în raportul de joc.

5.9.4

În cazul în care una din echipe solicită verificarea identității unor jucătoare pe motiv de substituire,
arbitrul are următoarele obligații:
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a) să menționeze în raportul de joc momentul formulării contestației (înainte, la pauză sau după joc).
Totodată, echipa care solicită verificarea identității jucătoarei pe motiv de substituire este în drept să
depună la FMF, în acest sens, demers argumentat cu probe veridice.
b) să se fotografieze cu jucătoarea presupusă a fi substituită sau să înregistreze materiale video.
5.9.5 Refuzul jucătoarei de a se conforma dispozițiilor arbitrului stabilite în pct. 5.9.1, 5.9.2 și pct 5.9.3
constituie temei în vederea aplicării consecințelor și sancțiunilor față de clubul vinovat. Antrenorii
echipelor și jucătoarele care au participat la joc sunt obligate să nu părăsească stadionul și să se afle în
vestiare timp de 15 minute (începând cu fluierul final al arbitrului).
5.10

Dacă într-un meci ambele echipe folosesc jucătoare suspendate, jucătoare nelegitimate (jucătoare
substituitoare), jucătoare legitimate ale căror date personale din tabelul nominal al echipei ori
legitimației jucătoarei nu corespund cu actele de identitate originale (jucătoare substituitoare) sau
folosește jucătoare în afara celor înscrise în raportul de meci (jucătoare substituitoare), echipelor în
cauză li se va acorda înfrângerea tehnică (0-3).

5.11

Meciurile în Divizia Naţională se vor disputa pe terenurile omologate de FMF, la ora stabilită de FMF.
Durata meciurilor: în Divizia Naţională (senioare) - 2 reprize x 45 min;

5.12

Meciurile în Liga Națională U-16 și Liga regională U-13 se vor disputa sîmbătă și duminică la ora
stabilită de FMF. Durata meciurilor:

•

WU-16:2 reprize x 40 min;

•

WU-13: 3 reprize x 20 min.
În zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri - la ora stabilită de FMF.

5.13

Arbitrul principal și delegatul meciului sunt împuterniciți de a lua decizia finală referitor la disputarea
meciului. Dacă din diferite motive nu se prezintă la meciurile de campionat unul din arbitrii, atunci poate
fi înlocuit cu arbitrul local.

5.14

Clubul gazdă (școala sportivă) este obligat să asigure trei mingi pentru joc.

5.15

Clubul gazdă (școala sportivă) este obligat să asigure asistența medicală (doctor), ambulanță sau
autoturism de serviciul marcat special. În timpul meciurilor ambulanța sau autoturismul de serviciu
(marcat special) trebuie să staționeze în incinta sau în imediata apropiere a terenului pe toată durata
jocului.

5.16

Conducerea clubului (școlii sportive), antrenorul clubului (școlii sportive) și doctorul clubului (școlii
sportive) care legitimează jucătoarele clubului său (școlii sale) în sistemul electronic ”COMET”, tabelul
nominal pentru participare în campionatul feminin de fotbal a Republicii Moldova la fotbal își asumă
responsabilitatea pentru veridicitatea datelor de naștere, securitatea și sănătatea jucătoarelor sale și
poartă răspunderea juridică în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. În sistemul
electronic ”COMET” se înregistrează jucătorii după următoarele criterii:
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•

Poza jucătoarei sau a portarului trebuie efectuată în format JPEG, în tricoul de joc a clubului. Poza
trebuie efectuată pînă în regiunea pieptului, fața jucătoarei să nu fie acoperită de păr sau careva
vestimentație;

•

Restul actelor: buletinul de identitate sau pașaportul, adeverința de naștere, tabelul nominal, certificatul
medical de forma U-27, dispozițiile de plată, cererea de înscriere în club sau contractul de muncă,
cerere de la părinți de înscriere în clubul de fotbal sau școala sportivă (valabil pentru echipele
participante la vîrstele WU-16 și WU-13), permisiunea părinților pentru jucătoarele legitimate la echipele
de vîrsta WU-16 de a evolua în meciurile din cadrul Diviziei Naționale la fotbal feminin ( jucătoarele cu
anul de naștere 2005), legitimația medicului sau alte acte solicitate de responsabilii FMF de înregistrare
în sistemul electronic ”COMET” necesită a fi scanate în formatul PDF.

5.16.1 Conducerea clubului (școlii sportive), antrenorul clubului (școlii sportive) care înscriu jucătoarele
clubului său (școlii sale) în raportul de meci a Campionatului Feminin de Fotbal a Republicii Moldova
(Divizia Națională , Liga Națională WU-16 și Liga Națională WU-13), își asumă responsabilitatea pentru
veridicitatea datelor de naștere, securitatea și sănătatea jucătoarelor sale și poartă răspunderea juridică
în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
5.16.2 Clubul (școala sportivă) gazdă este obligat(ă) să asigure siguranța și securitatea tuturor participanților
la meciurile Campionatului Feminin de Fotbal a Republicii Moldova (Divizia Națională , Liga Națională
WU-16 și Liga Națională WU-13). Clubul (școala sportivă) gazdă poate asigura siguranța și securitatea
tuturor participanților la meciurile Campionatului Feminin de Fotbal a Republicii Moldova (Divizia
Națională , Liga Națională WU-16 și Liga Națională WU-13) prin prezența organelor de poliție teritorială
sau organizațiilor particulare de pază, care activează în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova
sau să asigure ordinea publică cu forțele proprii ale clubului(școlii sportive). Persoana din administrația
clubului(școlii sportive) responsabilă pentru siguranța și securitatea tuturor participanților la meci își
pune semnătura în raportul de meci până la începerea jocului. Dacă conducerea clubului (școlii
sportive) a luat decizia să asigure cu forțele proprii siguranța și securitatea tuturor participanților la
meciurile Campionatului Feminin a Republicii Moldova (Divizia Națională , Liga Națională WU-16 și Liga
Națională WU-13) și refuză să pune semnătura în raportul de meci până la începerea jocului, atunci
meciul nu va începe. Echipa gazdă va fi sancționată de către Comisia de petrecere a Competițiilor a
FMF și i se va acorda înfrângere tehnică 0-3, echipei oaspete i se va acorda victorie tehnică 3-0.
5.16.3 Cluburile (școlile sportive) organizatoare sunt responsabile pentru buna desfășurare a jocurilor,
indiferent dacă sunt sau nu proprietari a terenului pe care se dispută jocurile, și trebuie să întreprindă
toate măsurile, pentru prevenirea și înlăturarea oricăror incidente ce s-ar produce înainte, în timpul sau
după încheierea jocului respectiv.
5.16.4 Pentru o organizare corespunzătoare a jocurilor de campionat, cluburile (școlile sportive) organizatoare
sunt obligate:
•
•
•
•
•

să asigure siguranța şi securitatea spectatorilor la meci;
să asigure siguranța, securitatea şi protecția jucătorilor ambelor echipe, a oficialilor cluburilor, a
oficialilor de meci, a conducătorilor şi mijloacelor de transport a oficialilor de meci şi a echipei vizitatoare
de la sosire şi până la plecarea lor din incinta stadionului;
să aducă permanent în atenția spectatorilor principiile spiritului FAIR PLAY, al ordinii și disciplinei;
să execute necondiționat dispozițiile delegatului și arbitrului meciului;
să permită echipei vizitatoare posibilitatea de-a filma meciul cu 1 (una) cameră video;
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•
•
•

să nu permită persoanelor străine accesul în incinta terenului de joc, iar în vestiare să intre doar
persoane oficiale;
să interzică sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în incinta
stadionului;
să înregistreze video meciurile organizate în calitate de gazdă. Înregistrarea video poate fi efectuată cu
orice dispozitiv ce permite transmiterea în direct pe platformele online OTT (este o tehnologie de
distribuire a pachetelor de date prin internet).

5.17 Echipele sunt obligate să fie prezente la jocuri echipate uniform.
5.17.1 Echipamentul obligatoriu al unui jucător cuprinde: tricou, șort, jambiere, apărători și ghete.
5.17.2 Tricourile jucătorilor vor avea imprimate obligatoriu pe spate un număr vizibil, care trebuie să
corespundă cu numărul de pe șort și cu numărul înscris în raportul de joc. Totodată, numerele trebuie
să fie de o culoare diferită de cea a echipamentului şi trebuie să fie vizibile fără dificultate pentru oficialii
de meci, spectatorii de la stadion şi în cazul filmării/transmisiunii meciului (la TV sau internet).
5.17.3 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 poarte pantaloni de training dacă starea
terenului sau condițiile meteorologice impun acest lucru.
5.17.4 În cazul în care jucătorii folosesc șorturi suplimentari (termici), aceștia trebuie să fie de aceeași culoare
ca sorții de joc.
5.17.5 Echipa oaspete este obligată să se prezinte la meci cu 2 (două) echipamente de joc de diferite culori
(maiouri, șorturi, jambiere). În caz dacă culorile echipamentului coincid la ambele echipe, echipa
oaspete este obligată să schimbe echipamentul.
5.17.6 Înaintea începerii meciului, arbitrul va controla, dacă echipamentul tuturor jucătorilor corespunde
dispozițiilor de mai sus și nu va permite accesul în teren a jucătorilor care nu respectă acest lucru. Dacă
întreaga echipă nu are echipamentul regulamentar pînă la ora de începere a meciului, arbitrul va fluiera
sfîrșitul meciului. În această situație, echipa vinovată va fi sancționată cu înfrîngere tehnică (0-3), iar
echipei adverse i se va acorda victorie tehnică (3- 0), iar clubul din care face parte echipa vinovată va fi
sancționat. Arbitrul şi observatorul meciului vor lua decizia finală referitor la disputarea meciului.
5.18 Cartonașele roşii și galbene acumulate de jucătoare în Liga Națională WU-16, Liga Națională WU-13 nu
vor fi luate în calcul în campionatul Diviziei Naționale (senioare) şi invers.
5.19 Cartonașele galbene, acumulate de jucătoare în Divizia Națională (senioare) vor fi luate în calcul
separat numai pentru Divizia Națională (senioare).
5.20 Cartonașele galbene, acumulate de jucătoare în Liga Națională WU-16 și Liga Națională WU-13 vor fi
luate în calcul separat la fiecare categorie de vârstă – WU16, WU13.
5.21 Jucătoarea care a acumulat un număr de 4 (patru) cartonaşe galbene nu are drept la jocul imediat
următor.
5.22 În continuare după fiecare al 4 (patrulea) cartonaş galben acumulat, jucătoarea va fi sancționată pe o
etapă (jocul următor).
5.23 Jucătoarea care a primit cartonaş roşu are drept la joc numai după ce va fi sancţionată conform Codului
Disciplinar al FMF.
5.24 În cazul când jucătoarea a fost sancţionată cu cartonaş roşu în Divizia Națională (senioare), jucătoarea
respectivă nu are dreptul să fie inclusă în raportul de meci la următorul joc în Divizia Națională
(senioare) și să participe în joc până când nu va expira termenul de suspendare, în caz contrar echipei i
se va acorda înfrângere tehnică (0-3).
5.25 În cazul când jucătoarea a fost sancţionată cu cartonaş roşu, în Liga Națională WU-16 și Liga Națională
WU-13 jucătoarea respectivă nu are dreptul să fie inclusă în raportul de meci la următorul joc și să
participe în joc până când nu va expira termenul de suspendare pentru acea echipă unde jucătoarea a
fost sancționată cu cartonaș roșu, în caz contrar echipei i se va acorda înfrângere tehnică (0-3).
5.26 Dacă în cadrul unui meci jucătoarea primește cartonaş galben urmat de cartonaş roşu, cartonașul
galben nu se anulează.
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Dacă în cadrul unui meci jucătoarea primeşte 2 (două) cartonaşe galbene, urmat de cartonaş roşu,
cartonaşele galbene se anulează.
5.28 Cluburile (școlile sportive) sunt direct răspunzătoare pentru evidenţa cartonașelor roşii şi galbene.
5.29 Cluburile (școlile sportive) răspund direct de modul în care sunt efectuate etapele de suspendare a
propriilor jucătoare, indiferent de motivul pentru care au fost sancţionaţi.
5.30 Dacă în cadrul unui meci jucătoarea primeşte 2 (două) cartonaşe galbene, urmat de cartonaş roşu,
suspendarea jucătoarei va fi 1 etapă – amenda va constitui 50 lei. Dacă în cadrul unui meci jucătoarea
primește cartonaș roșu direct pentru oprirea unei ocazii clare de a marca gol, suspendarea jucătoarei va
fi 1 etapă. Amenda va constitui 50 lei.
5.31 Dacă în cadrul unui meci jucătoarea primeşte cartonaş roșu pentru comportare agresivă, suspendarea
jucătoarei va fi 2 etape – amenda va constitui - 100 lei. Dacă în cadrul unui meci jucătoarea primește
cartonaș roșu direct pentru fault grosolan, suspendarea jucătoarei va fi 2 etape. Amenda va constitui
100 lei.
5.32 Dacă în cadrul unui meci jucătoarea primeşte cartonaş roșu pentru gesturi și cuvinte injurioase,
jignitoare sau grosolane – amenda va constitui - 200 lei. Dacă în cadrul unui meci jucătorul primeşte
cartonaş roșu direct pentru fault grosolan cu consecințe grave, sau jucătorul primeşte cartonaş roșu
direct pentru comportament nedisciplinat față de oficialii meciului, oficialii echipelor, persoanelor străine
prezente la meci, decizia finală va fi primită de Comitetul de Cometiții al FMF.
5.33 În cazul când de la o echipă sunt invitate 2 (două) sau mai multe jucătoare sau portarul de bază în
selecționata națională, echipa are dreptul la transferarea (în scris) a meciului pentru o data coordonată
cu FMF.
5.34 Cluburile pot solicita transferarea datei și/sau orei de început a meciului conform următoarelor condiții:
•
Acordul exprimat de ambele cluburi;
•
Fiecare club separat transmite acordul său cu cel puțin 7 (șapte) zile pînă la data începerii
meciului pe adresa de e-mail: comp.fem@fmf.md cu mențiunea: transferul meciului.
•
Federația Moldovenească de Fotbal își rezervă dreptul de a nu accepta solicitarea
cluburilor de transferare a datei sau orei de început a meciului. Totodată, FMF își rezervă
dreptul de stabilire a datei desfășurării meciului transferat de sine stătător, fără obținerea
unui acord din partea cluburilor cu privire la o nouă dată a meciului. În meci poate fi
transferat doar o singură dată.
5.35
Pentru legitimarea fiecărui antrenor, clubul trebuie să prezinte: Licența UEFA/FMF de
categoria respectivă, Carnetul antrenorului. Doar antrenorii secunzi şi de portari au dreptul
Să fie legitimați ca jucători ai echipei.
5.35.1
Pentru echipele din Divizia Națională:
- Antrenorul principal trebuie să posede – Licența UEFA B;
- Asistentul antrenorului principal – Licența UEFA „C” – fapt confirmat de către Școala Federală de
Antrenori;
- Antrenorul de portari: Licența UEFA „B” Goalkeeper sau Licența UEFA „C” de antrenor ;
- Antrenorul de pregătire fizică: carnet de antrenor (indiferent de categorie);
5.36
În situația în care antrenorul principal este demis sau demisionează în timpul sezonului
fotbalistic, clubul are obligația să anunțe FMF despre schimbările în staff-ul tehnic și în
termen de 60 (șaizeci) de zile (din data demiterii sau demisionării antrenorului principal) să
angajeze un nou antrenor principal, care să corespundă cerințelor prezentului regulament.
Nerespectarea termenului de 60 de zile se sancționează cu amendă conform Codului
Disciplinar FMF.
5.27

6. NEPREZENTAREA, ÎNTÂRZIEREA
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Se obligă, ca toate echipele participante în campionat să se prezinte la locul disputării meciului cu 90
de minute înaintea începerii meciului.
6.2
Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită de Comitetul de Competiții, conform Programului. Dacă una
din echipe nu se prezintă în teren sau nu prezintă carnetele de legitimare ale jucătorilor, ori se prezintă
cu mai puțin de 11 (unsprezece) jucătoare, legitimate cu drept de joc, atunci meciul nu se va disputa,
arbitrul va ieși pe terenul de joc și va fluiera sfârșitul meciului. De asemenea, în cazul când în timpul
meciului într-o echipă rămân mai puțin de 7 jucătoare atunci meciul nu va mai continua. Echipei în
cauză i se va acorda înfrângere tehnică (0-3), echipei adverse – victorie tehnică (3-0). Scorul 3-0 este
prevăzut de Codul Disciplinar FIFA, art. 31 Înfrângere tehnică, şi a fost o regulă stabilită cu mulți ani în
urmă.
6.2.1 Dacă una din echipe din Liga Națională WU-13 nu se prezintă în teren sau nu prezintă carnetele de
legitimare ale jucătorilor, ori se prezintă cu mai puțin de 9 (nouă) jucătoare, legitimate cu drept de joc,
atunci meciul nu se va disputa.
6.2.2 În situația în care, indiferent din ce motive, o echipă se retrage de pe teren, sau refuză să reia jocul,
înaintea consumării timpului regulamentar, se va considera că echipa a abandonat meciul și va fi
sancționată cu înfrîngere tehnică (0-3); echipei adversei se va acorda victorie tehnică (3-0). În aceste
cazuri arbitrul va aplica “Regula celor trei minute”. Astfel, dacă în termen de 3 minute jocul nu este
reluat, arbitrul va fluiera sfîrșitul meciului și va părăsi terenul de joc. Regula celor trei minute se aplică
doar o singură dată, pentru fiecare echipă, în cursul unui meci.
6.2.3 Scorul (3-0) este considerat ca o pedeapsă cuvenită pentru un meci decernat prin înfrângere tehnică.
Însă, dacă scorul este mai mare decât diferența de 3 goluri pentru echipa care a pierdut meciul prin
înfrângere tehnică (de exemplu 5-1) atunci scorul rămâne ca rezultat final. Numărul de goluri decernate
de asemenea se numără în clasamentul Diviziei şi se includ fără vreo indicare specifică sau remarcă.
6.3
Pentru o neprezentare la meci (înfrângere tehnică 0-3) clubul este amendat cu:
• Divizia Naţională - 5000 lei.
• Liga Națională WU-16 - 3000 lei.
• Liga Națională WU-13 – 1000 lei.
6.4
Dacă o echipă din Divizia Națională, Liga Națională WU-16, Liga Națională WU-13 se face
vinovată de nedisputarea a 2 (două) meciuri programate de campionat, atunci echipa dată va fi exclusă
din campionat.
6.5
Delegatul meciului și/sau arbitrul principal sunt împuterniciți de a lua decizia finală referitor la disputarea
meciului.
6.6
Dacă o echipă, care a fost exclusă din campionat a jucat 50% din jocurile programate sau mai puțin,
rezultate meciurilor desfășurate se anulează.
6.7
Dacă o echipă a jucat mai mult de 50%, rezultatele se păstrează, echipelor cu care sunt programate
jocuri li se va acorda victorie tehnică (3-0).
6.8
Meciurile din cadrul Diviziei Naționale, Ligii Naționale WU-16, Ligii Naționale WU-13 sunt conduse de
arbitri delegați de Comitetul a Arbitrii a FMF.
6.9
Un meci de campionat nu va începe sau nu va putea continua în urma încălcărilor grave a
regulamentului de competiții.
6.10
Un meci de campionat nu va începe sau nu va putea continua în urma încălcărilor grave a
regulamentului de competiții.
6.10.1 Încălcare gravă a regulamentului de competiții se consideră, următoarele:
- lipsa medicului;
- lipsa ambulanței sau autoturismului de serviciu (marcat special) în timpul meciurilor
- teren nepregătit pentru disputarea meciului;
- necorespunderea vârstei jucătoarelor înscrise în raportul de meci conform regulamentului;
- nerespectarea punctului 5.7; 6.2.
6.1

7. LEGITIMAREA JUCĂTOARELOR
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7.1

7.1.1

7.2
7.3

7.3.1

7.4
7.5

Divizia Națională (Senioare)

WU16 (junioare)

Începând cu anul 2004
+3 jucătoare cu anul nașterii 2005

2005,2006,2007
+ 5 jucătoare cu anul nașterii 2004

WU13 (junioare)
2008,2009,2010
+5 jucătoare cu
anul nașterii 2007

Procedura de legitimare este următoare:
Fiecare echipă prezintă la comisia de organizare a competițiilor următoarele documente:
- Chestionarul clubului;
- Tabelul nominal completat în grafie latina în forma tipărită, 2 exemplare (familiile jucătoarelor strict
conform buletinului de identitate sau adeverinței de naștere) cu ștampila administrației și medicului
clubului;
- pentru jucătoarele stranieri legitimarea se efectuează în baza permisului de ședere a RM.
- adeverința de naștere pentru jucătoare până la vârsta de 16 ani.
- buletinul de identitate, pentru jucătoare care au împlinit 16 ani.
- certificatul medical pentru fiecare jucătoare de la «ATLETMED», «MEDIN» sau medicul de familie
(formularul 27/e) pentru fiecare jucătoare.
- legitimația jucătorului;
- e-mail de contact pentru colaborarea cu FMF;
- specificarea categoriei de licență a antrenorilor cu confirmarea de la Școala Federală de Antrenori;
- în cazul colaborării între două cluburi, un club și școală sportivă se va prezenta contractul de
colaborare în original cu semnăturile ambelor părți.
Fiecare club (școală sportivă) din Divizia «Națională», Liga Națională WU-16 și Liga Națională WU-13
este obligat(ă) să se legitimeze și prin intermediul programului electronic «COMET FMF» conform
regulilor de utilizare și instrucțiunilor tehnice stabilite și aprobate de FMF. Dacă clubul (școala sportivă)
are contract de colaborare cu un club de fotbal din Divizia «Națională», atunci echipa clubului (școlii
sportive) va avea 2 denumiri conform ierarhiei.
Pentru participare în campionat se admite înscrierea în tabelul nominal până la 30 de jucătoare.
Fiecare club (școală sportivă) poate legitima în componența sa cinci jucătoare străine (conform
Regulamentul FIFA ), cu drept de joc. Pe terenul de joc în cadrul unui meci de fotbal pot să joace
maximum 3 (trei) jucătoare. În cazul legitimării jucătoarelor străine în baza transferului internațional se
vor aplica prevederile Regulamentului Campionatului R. Moldova la fotbal (ediția 2020-2021).
Pentru prima înregistrare la FMF și înregistrările ulterioare la FMF a angajaților stranieri incluși în
tabelul Nominal al staff-ului tehnic se vor aplica prevederile Regulamentului Campionatului R. Moldova
la fotbal (ediția 2020-2021).
Transferul jucătoarelor pe teritoriul Republicii Moldova în campionatul feminin de fotbal se efectuează în
conformitate cu regulamentul de transfer al tinerilor fotbaliști pe teritoriul Republicii Moldova.
În termenii anului competițional 2020-2021, toamna (01.09.2020-20.10.2020) și primăvara (10.02.2021
- 10.04.2021) o jucătoare poate fi transferată de două ori în perioadele stabilite de FMF.

7.5.1

Ca excepție: numai jucătoarele împrumutate pot să se întoarcă la echipa inițială (de unde a plecat) în
perioadele stabilite. Jucătoarele împrumutate pot activa la echipa unde au fost transferate numai cu
acordul echipei inițiale (de unde a plecat).

7.6

Se permite legitimarea suplimentară a jucătoarelor în toate diviziile până la data de 20 octombrie 2020
(toamna), 10 aprilie 2021 (primăvara). Jucătoarele Ligii Naționale WU-16 pot fi legitimate până la
sfârșitul ultimelor trei etape (de toamnă - primăvară). Jucătoarele Ligii Naționale WU-13 pot fi legitimate
pînă la sfîrșitul ultimei etape (de toamnă – primăvară).
Cluburile (școlile sportive) nu vor fi legitimate, dacă în tabelul nominal sau în sistemul electronic
”COMET” sunt înscrise mai puține jucătoare decît numărul stabilit de prezentul regulament pentru a

7.7
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7.8
7.9

începe meciul de fotbal: pentru Divizia Națională și Liga Națională WU-16 – minim 11 jucătoare înscrise
în tabelul nominal, pentru Liga Națională WU-13 – minim 9 jucătoare înscrise în tabelul nominal. În
cazul în care responsabilul FMF de legitimare va stabili careva erori în legitimarea jucătoarelor și
numărul de jucătoare legitimate va fi mai mic de numărul minim de jucătoare care trebuie să fie la
începutul meciului de fotbal, clubul (școala sportivă) nu va fi legitimat pentru participare în campionatul
Republicii Moldova la fotbal feminin ediția 2020-2021. De asemenea, clubul nu va fi legitimat, dacă
antrenorul și/sau antrenorii nu dețin licența de antrenor de categoria stabilită de prezentul regulament
confirmată de către școala federală de antrenori sau cel puțin nu au confirmare de la Școala Federală
de Antrenori despre înscrierea la cursurile de obținere a licenței de antrenor corespunzătoare.
În cazul pierderii sau deteriorării legitimației jucătoarelor din cluburile Diviziei Naționale la fotbal feminin.
Clubul (școala sportivă) va achita suma de 100 (una sută) lei pentru eliberarea unei noi legitimației.
Din data de 01.01.2021 costul legitimației pentru jucătoarele legitimate la cluburile (școlile sportive) este
stabilit în mărime de 100 (una sută) lei.
8. NORME FINANCIARE

8.1

8.2

8.3

Cheltuielile legate de cazare, masă, drum (dus - întors), diurnă echipele le suportă din contul cluburilor.
În ziua meciului din deplasare, participanții şi antrenorii se asigură cu masă, nu mai puțin de 50
(cincizeci) lei fiecare.
Prin derogare de la punctul 8.1 a prezentului Regulament, pentru echipele participante în campionatele
de fotbal feminin Federația Moldovenească de Fotbal va compensa cheltuielile de transport după
formula specificată în anexele la prezentul regulament, conform rapoartelor de joc și a pozelor cu
jucătoare efectuate de către arbitri cu transmiterea ulterioară pe adresa de e-mail: comp.fem@fmf.md.
În cazul lipsei fotografiilor sau fotografii neclare cu jucătoarele unei echipe, lipsa raportului de joc –
Federația Moldovenească de Fotbal își rezervă dreptul de a nu achita servicii de arbitraj și cheltuielile
de transport a cluburilor (școlilor sportive).
Cheltuielile pentru arbitraj sunt asigurate de Federația Moldovenească de Fotbal după cum urmează:
Divizia

Arbitrul

Asistenți

Delegat/observator

Divizia Națională

600 lei

450 lei x 2

450 lei

Liga Națională WU-16

450 lei

350 lei x 2

Liga Națională WU-13

400 lei

(по необходимости)
9. CONTESTAŢII

9.1
9.2

Contestația se poate depune la Comitetul de Competiții şi Disciplină numai în cazurile specificate în
codul disciplinar FMF.
Împotriva deciziei Comitetului de Competiții şi Disciplină, clubul (echipa) poate face apel la Comitetul de
Apel a FMF în termen de 7 (șapte) zile.
10. TITLURI ŞI PREMII

10.1

10.2

În Divizia Națională echipei clasate pe locul I i se va decerna titlul de campioană. Echipei campioană i
se va înmâna Cupa FMF, jucătoarele şi antrenorii se vor decora cu medalii, diplome FMF de gradul I.
Echipelor clasate pe locurile II şi III li se vor înmâna medalii diplome FMF de gradul respectiv.
În Liga Națională WU-16 echipei clasate pe locul I i se va decerna titlul de campioană. Echipei
campioană i se va înmâna Cupa FMF, jucătoarele şi antrenorii se vor decora cu medalii, diplome FMF
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10.3

de gradul I. Echipelor clasate pe locurile II şi III li se vor înmâna medalii și diplome FMF de gradul
respectiv.
Echipele din Liga Națională WU-13, echipei clasate pe locul I i se va decerna titlul de campioană.
Echipei campioană i se va înmâna Cupa FMF, jucătoarele şi antrenorii se vor decora cu medalii,
diplome FMF de gradul I. Echipelor clasate pe locurile II şi III li se vor înmâna medalii și diplome FMF
de gradul respectiv.

Anexă Nr.1
13

pentru Regulamentul Campionatului Naţional la fotbal feminin WU-13
Teren de joc cu următoarele dimensiuni: lungime: 60-80m, lățime: 35-45m.
Porţi: 5 x 2 m.
Echipe: 8 jucători de cîmp + 1 portar.
Timp de joc pentru WU-13: - 3 reprize x 20 min; 5 min. pauza dintre reprize.
Schimbări: nelimitate (inclusiv inverse) în maxim 5 pauze de joc, în momentul când jocul a fost oprit și
arbitrul informat. Pauza dintre reprize nu se consideră pauza de schimbări.
6. Lovitura de poartă se execută cu piciorul. Aruncarea de la margine se execută cu mîinile.
Portarul nu are voie să prindă mingea trimisa cu piciorul de către coechipier.
7. Penalty – 9 m.
8. Mingea Nr.4.
9. Formula de desfășurare a campionatului național U-13: În prima etapă vor fi formate 8 grupe unde vor fi
selectate echipele după principiul geografic și vor juca meciuri directe după sistemul tur-retur. În etapa a IIa, primele echipe clasate în cele 8 grupe vor forma două grupe după criteriul geografic a echipelor și vor
juca meciuri directe după sistemul tur-retur. Primele două echipe clasate în fiecare din grupe vor juca
turneul final după formula:
• Semifinale: 1A-2B, 2A-1B;
• Meci pentru locul 3;
• Finala.
Echipele care după prima etapă nu au trecut după criteriul sportiv în etapa a doua, vor juca
meciuri în cadrul turneelor organizate de către oficiile regionale FMF.
10. Cheltuieli de transport: Federația Moldovenească de Fotbal va compensa cheltuielile de transport a
echipelor pentru meciurile din deplasare conform următoarei formule: 0,7 lei * numărul jucătoarelor înscrise
în raportul de joc, dar numai mult de 14 (paisprezece) jucătoare * distanța dintre localități tur-retur. Numărul
jucătoarelor va fi confirmat de raportul de joc care va fi semnat de arbitrul meciului și ambii antrenori,
precum și pozele efectuate de către arbitru cu toate jucătoarele fiecărei echipe. Pozele și raportul de joc
scanat urmează a fi transmise pe adresa de e-mail: comp.fem@fmf.md. Cheltuielile de cazare, transport,
precum și alte cheltuieli aferente organizării meciurilor din cadrul semifinalelor, meciului pentru locul 3 și a
finalei vor fi suportate integral de către Federația Moldovenească de Fotbal.
1.
2.
3.
4.
5.

Anexă Nr.2
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pentru Regulamentul Campionatului Naţional la fotbal feminin WU-16
1. Teren de joc cu următoarele dimensiuni: lungime: 90-120 m, lățime: 45-90 m. Mărimi recomandate de
către FIFA sunt: 105m * 68 m
2. Porţi: 7,32 x 2,44 m.
3. Echipe: 10 jucători de cîmp + 1 portar.
4. Timp de joc pentru U16: - 2 reprize x 40 min; 15 min. pauza dintre reprize.
5. Schimbări: 7 schimbări, în maxim 5 opriri de joc. Pauza dintre reprize nu se consideră pauza de
schimbări.
6. Penalty – 11 m
7. Mingea Nr.5.
8. Formula de desfășurare a campionatului național U-16: În prima etapă vor fi formate 4 grupe unde vor fi
selectate echipele după principiul geografic și vor juca meciuri directe după sistemul tur-retur. În etapa a
II-a, primele două echipe clasate în cele 4 grupe vor forma două grupe după criteriul geografic a
echipelor și vor juca meciuri directe după sistemul tur-retur. Primele două echipe clasate în fiecare din
grupe vor juca turneul final după formula:
• Semifinale: 1A-2B, 2A-1B;
• Meci pentru locul 3;
• Finala.
Toate cele opt echipe care se vor califica în etapa a doua vor fi calificate în sezonul următor în
eșalonul superior a campionatul WU-16. Echipele care după prima etapă nu au trecut după
criteriul sportiv în etapa a doua, vor forma 2 grupe selectate după principiul geographic după
sistemul tur-retur.
Primele două echipe clasate în fiecare din grupe vor juca turneul final după formula:
• Semifinale: 1C-2D, 2D-1C;
• Finala.
Echipele care se vor califica în finala la fel vor obține dreptul de a participa în sezonul următor în
eșalonul superior a campionatului WU-16.
9. Cheltuieli de transport: Federația Moldovenească de Fotbal va compensa cheltuielile de transport a
echipelor pentru meciurile din deplasare conform următoarei formule: 0,7 lei * numărul jucătoarelor
înscrise în raportul de joc, dar numai mult de 16 (șaisprezece) jucătoare * distanța dintre localități turretur. Numărul jucătoarelor va fi confirmat de raportul de joc care va fi semnat de arbitrul meciului și
ambii antrenori, precum și pozele efectuate de către arbitru cu toate jucătoarele fiecărei echipe. Pozele
și raportul de joc scanat urmează a fi transmise pe adresa de e-mail: comp.fem@fmf.md. Cheltuielile de
cazare, transport, precum și alte cheltuieli aferente organizării meciurilor din cadrul semifinalelor,
meciului pentru locul 3 și a finalei vor fi suportate integral de către Federația Moldovenească de Fotbal.

Anexă Nr.3
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pentru Regulamentul Campionatului Naţional la fotbal feminin Divizia Națională
1. Teren de joc cu următoarele dimensiuni: lungime: 90-120 m, lățime: 45-90 m. Mărimi recomandate de
către FIFA sunt: 105m * 68 m.
2. Porţi: 7,32 x 2,44 m.
3. Echipe: 10 jucători de cîmp + 1 portar.
4. Timp de joc: - 2 reprize x 45 min; 15 min. pauza dintre reprize.
5. Schimbări: 5 schimbări, în maxim 3 opriri de joc. Pauza dintre reprise nu se consideră pauza de
schimbări.
6. Penalty – 11 m.
7. Mingea Nr.5
8. Formula de desfășurare a campionatului Diviziei Naționale la fotbal feminin: 8 echipe care vor juca turretur. Echipa care va acumula numărul cel mai mare de puncte va fi declarată campioană. Restul
criteriilor de stabilire a clasamentului sunt stipulate în prezentul regulament.
9. Cheltuieli de transport: Federația Moldovenească de Fotbal va compensa cheltuielile de transport a
echipelor pentru meciurile din deplasare conform următoarei formule: 0,7 lei * numărul jucătoarelor
înscrise în raportul de joc, dar numai mult de 18 (optsprezece) jucătoare * distanța dintre localități turretur. Numărul jucătoarelor va fi confirmat de raportul de joc care va fi semnat de arbitrul meciului și
ambii antrenori, precum și pozele efectuate de către arbitru cu toate jucătoarele fiecărei echipe. Pozele
și raportul de joc scanat urmează a fi transmise pe adresa de e-mail: comp.fem@fmf.md.
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