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Regulamentul turneului «Viitorul» 2022                             

 

1. Scopul turneului 

Turneul de fotbal «Viitorul» se organizează cu scopul:  

- identificarea fotbaliștilor talentați 

- ridicarea măiestriei fotbaliștilor 

- întărirea relațiilor sportive interregionale 

- promovarea principiului "Fair Play" 

- schimbul de experiență între antrenori 

 
2. Termeni de organizare a turneului. 

Turneul va fi organizat în termenii stabiliți: 20.02.2022 – 27.02.2022, 05.06.2022 – 12.06.2022 și  

14.08.2022 - 21.08.2022. 

 

3. Organizarea și desfășurarea turneului. 

Organizarea şi desfăşurareaTurneului de fotbal «Viitorul» este în competenţa Federaţiei Moldoveneşti de 

Fotbal. 

 

4. Participanți. 

La turneu participă 4 selecționate regionale : Nord, Sud, Centru, Est (care sunt formate din jucători cu 

a.n. 2007 și a.n. 2008), paricipanți ai Campionatului R. Moldova la Fotbal între copii și juniori și 6 cluburi 

de fotbal din Divizia Națională și Divizia A – FC Sheriff, CS Zimbru, CSCT Buiucani-Dacia, ȘSSF Bălți, FC 

Cahul-2005, AF Radu Rebeja-LIMPS, (care sunt formate din jucători cu a.n.2007  și a.n. 2008).  

Formarea selecționatelor regionale este efectuată de antrenorii regionali. 

5. Legitimarea jucătorilor. 

Până la 10 februarie fiecare echipă prezintă la comitetul de organizare a competiţiilor următoarele 

documente: 

- Tabelul nominal completat în grafie latinatrebuie să fie în forma tipărită, 2 exemplare  
(familiile jucătorilor strict conform adeverinței de naștere) cu ștampila administrației și  
ștampila medicului; 
- certificatul de la medic de familie  (sau de la medicul clubului)  
- adeverinţa de naştere (în cazul primei legitimări) 
- legitimația jucătorului participant în campionatul de copii și juniori 2021-2022; 

Pentru participare la turneu se admite înscrierea în Tabelul nominal până la 25 de jucători. 
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6. Formula de desfășurare. 

Meciurile turneului se vor desfășura conform Legilor Jocului FIFA. Turneul se va disputa în două etape. La 

prima etapă 10 echipe vor fi împărțite în două grupe.  

                                 
 
                             Grupa А                                                 Grupa В          

                                Est                                  Sud 
                                Nord                Centru          
                                ȘSSF Bîlți                                              FC Sheriff 
                                CSCT Buiucani-Dacia                                    CS Zimbru   
                               AF Radu Rebeja-LIMPS                                  FC Cahul - 2005 
 

În raportul de joc se înscriu nu mai mult de 20 jucători (se admite înscrierea minimum a 12 
jucători a.n.2008 și nu mai mult de 8 jucători cu a.n.2007). Fiecare echipă are drept 

de a folosi pe terenul de fotbal, pe durata meciului, nu mai puțin de 6 jucători a.n. 2008 și 
nu mai mult de 4 jucători a.n. 2007. Se permite de a folosi portarul fără a lua în 
considerație vârsta acestuia (a.n. 2007 sau a.n. 2008).  

Din rândul jucătorilor înscrişi în raport, pot fi efectuate 9 schimbări de jucători pe durata meciului, cu 

condiția că în repriza a doua nu se permite de a stopa meciul pentru schimbări mai mult de trei ori(cu 

excepție-jucător s-a accidentat și nu mai poate continua jocul. În acest caz, se admite și înlocuirea invers.). 

Este recomandat ca fiecare jucător înscris în Raport, să joace nu mai puțin de 15 minute. 

Cu 60 minute înainte de meci reprezentanții echipelor trebuie să fie prezenți la ședința tehnică. Raportul 

trebuie să fie îndeplinit de către reprezentanții echipelor cu 30 minute înainte de meci. 

 Prima etapă se va disputa după formula tur (fiecare cu fiecare). La a doua etapă meciurile pentru 

locurile premiante vor fi disputate după următoarea schemă: 

A1 - B1      A3 – B3 
A2 - B2     A4 – B4 
                                  A5 – B5 

Durata meciurilor – 2 reprize x 35 minute. 

Echipa care după disputarea jocurilor I (primei) etape a obţinut cele mai multe puncte este clasată pe primul 

loc. 

Omologarea jocurilor turneului se efectuează după cum urmează: 

- joc câştigat      – 3 puncte; 
- joc egal  – 1 punct; 
- joc pierdut  – 0 puncte. 

Dacă două sau mai multe echipe acumulează acelaşi număr de puncte învingătoarea şi premiantele sunt 

desemnate conform criteriilor de mai jos: 

1. punctele acumulate în meciurile directe;  
2. diferenţa de goluri marcate şi primite în meciurile directe;  
3. diferenţa generală de goluri marcate şi primite pe parcursul turneului; 
4. numărul total de goluri marcate pe parcursul turneului; 
5. numărul de victorii pe parcursul turneului; 
6.numărul de cartonaşe galbene şi roşii primite (Fair Play) 



 

3 
 

7. Мeciurile etapei 2. 

Dacă după expirarea timpului regulamentar de joc învingătorul nu este stabilit, va urma seria loviturilor de la 

11 m și învingătorul se stabilește conform „Legilor Jocului”  FIFA. 

8. Sancțiuni disciplinare. 

8.1. Jucătorul care a primit cartonaș roșu este suspendat automat de la participare în meciul următor. 

Comitetul Organizatoric nu va examina contestații ce se referă la deciziile arbitrilor în timpul locurilor. 

8.2. Pentru o neprezentare la meci Clubul este amendat cu 5000,00 lei. 

8.3. Dacă o echipă se face vinovată de nedisputarea a 2 (două) meciuri programate de Turneu, atunci 

echipa dată va fi exclusă din Turneul VIITORUL. 

8.4. Arbitrul principal este împuyernicit de a lua Decizia finală referitor la disputarea meciului. 

 

9. Titluri și premii. 

Echipei învingătoare i se va înmâna cupa „Viitorul”. Jucătorii vor fi decorați cu diplome FMF de gradul I. 

Echipelor clasate pe locurile II şi III li se vor înmâna diplome FMF de gradul respectiv.  Echipelor clasate pe 

locurile IV - Х li se vor înmâna diplome de participare. De asemenea jucătorilor li se vor înmâna premii la 

categoriile – cel mai bun portar, cel mai bun apărător, cel mai bun mijlocaș, cel mai bun atacant, cel mai 

bun jucător al turneului. 

 

10. Circumstanțe neprevăzute. 

În cazul circumstanțelor neprevăzute de regulamentul turneului, decizia finală îi aparține comitetului 

organizatoric al turneului. 

 
11. Norme financiare. 

Cheltuielile legate de  drum (dus - întors) vor fi suportate din contul echipelor participante. 

12. Alte condiții. 

Echipele sunt obligate să posede echipament de joc și plastroane. În cazurile când culoarea 

echipamentului echipelor adverse coincid, echipa oaspete schimbă echipamentul. Echipa  gazdă este 

obligată să asigure trei mingi pentru joc.  

Arbitri turneului sunt delegați de către FMF. Cheltuielile pentru arbitraj sunt asigurate de Federaţia 
Moldovenească de Fotbal după cum urmează pentru un singur joc: arbitru în teren -350 lei, asistenții 
arbitrului - 2х300 lei, Observator -350 lei. 

Echipa gazdă este obligată să asigure asistența medicală (doctor) și mașină de serviciu (marcată special) 

în timpul meciurilor. 

Organizatorii turneului asigură asistența medicală la meciurile din etapa 2. 

La meciurile etapei 2 echipele sunt obligate să posede echipament de joc, plastroane și minimum 3 mingi. 

Echipa  gazdă este obligată să asigure trei mingi pentru joc.  

FMF nu duce răspundere în cazul prejudiciilor de sănătatea participanților turneului, care au avut loc în 

afara timpului de disputare a meciurilor si din vina participanților.  

 


