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REGULAMENTUL
Comisiei de delegare a arbitrilor, observatorilor de arbitri qi delega(ilor
pentru deservirea maciurilor din cadrul Campionatului Republicii Moldova
la fotbal Diviziile,, Na{ional€ ", ,, A", ,, B ", Tineret Rezerve , Supercupei
Republicii Moldova ,, Orang€ ", edi{ia 2019 qi Cupei Republicii Moldova ,,
Orange ", edi{ia 2019-2020
Prezentul regulament stabilegte principiile generale de delegare a arbitrilor ,
observatorilor gi delegalilor la meciuri, procedura de delegare a arbitrilor gi
observatorilor, competenJele persoanelor care efectueazd delegarea arbitrilor,
observatorilor gi delega{ilor.
In acest regulament sunt utilizate urmdtoarele definilii:
Delegarea arbitrilor gi observatorilor la meci - o procedurd care include
stabilirile, aprobdrile, repartizarea (arbitrilor, observatorilor Ei delegajilor) la unul
sau mai multe meciuri.
Stabilirea arbitrului observatorului gi delegatului pentru meci -o componentd
a procedurii de delegare, in rezultatul cdreia are loc selectarea oficialului sus-numit
pentru meci.
Aprobarea arbitrului ,observatorului gi delegatului la meci -o componentd a
procedurii de delegare, in rezultatul cdreia Comisia de Delegdri (CD) confirmd sau
nu confirmd stabilirea oficialului sus numit pentru meci.
Repartizarea arbitrului ,observatorului gi delegatului la meci -o componentd
a procedurii de delegare, care include informarea arbitrului, observatorului qi
delegatului despre meci, primirea confirmdrii de la acegtea.
1. Dispozi{ii generale
1.1. Pentru delegarea la competiliile organizate de cdtre Federa{ia Moldoveneascd
de Fotbal (in continuare - FMF), sunt admigi arbitrii ,observatorii gi delegalii
recomandali de Comitetul de Arbitri (in continuare - CA) gi aprobali in prealabil de
cdtre Comitetul Executiv al FMF.
1.2. Delegarea arbitrilor, observatorilor qi delegalilor la meciuri este realizatd de
Comisia de Delegdri (in continuare -CD(CA)).
1.3. Comisia de Delegdri este un organ colegial, iar componenfa comisiei este
aprobatd de Comitetul Executiv al FMF.
1.4. In activitatea sa Comisia se ghideazd de prezentul Regulament, Regulamentul
Campionatului R. Moldova la Fotbal, Codurile Disciplinare ale Arbitrului gi

Observatorului, Delegatului.
1.5. Comisia este format[ din trei membri;
Dupd procedura de stabilire a arbitrilor, observatorilor Ei delega{ilor, aceste
date se inscriu, conform formei stabilite de cdtre comisie ,se semneazd, de cdtre
acegtea gi informa{ia respectivd se publica pe site-ul FMF Ei prin intermediul

programului electronic,, COMET " .
1.6. Delegarea arbitrilor gi observatorilor la meciuri are loc numai din numarul de
persoane incluse pe lista. Nu este permisd delegarea arbitrilor, observatorilor gi
delega{ilor sanctionati .

2. Stabilirea

arbitrilor

qi observatorilor la meciuri

2.1. Stabilirea arbitrilor, observatorilor qi delegalilor la meciurile echipelor
cluburilor de fotbal are loc prin dezbatere verbald a fiecdrei candidaturi , decizia
membrilor comisiei se ia verbal cu majoritatea membrilor desemnali (2 din 3) gi se
inscrie intr-o lista de delegare sau sq publica pe site-ul oficial al FMF ;i prin
intermediul programului electronic,, COMET "
2.2.La stabilirea arbitrilor , ebservatorilor gi delega{ilor la meciuri comisia poate
utiliza urmdtoarel e criteri i :
- Neutralitatea arbitrului, observatorului gi delegatului fala de echipele concurente;
- Calificarea arbitrului, observatorului qi delegatului;
- Complexitatea meciului in funclie de clasament, situaJia social-politica in
regiunea unde are loc meciul;
- Rating-ul (nivelul) arbitrului. Arbitrii cu rating mai mare primesc mai multe
delegdri;
- Frecven{a minimd de delegari la meciurile care implica aceeagi echipa;
- Minimizarea delegdrilor la meciurile echipelor cu care s-au format rela{ii
negative.
2.3. Stabilirea arbitrilor, observatorilor gi delega{ilor la meciuri are loc, de obicei,
pe tur gi nu mai tdrziu de 48 ore pdni la meciul stabilit de calendar. Dacd este necesar,
stabilirea arbitrilor , observatorilor gi delegalilor poate fi efectuatd la meciuri
individuale.
2.4. Data efectudrii procedurii de stabilire a arbitrilor, observatorilor gi delegalilor
este stabilita de cdtre preqedintele Comisiei de delegdri. Proiectul de delegdri este
pregdtit de Inspectorul Federal al FMF, care este membru al comisiei.

2.5. Procedura de stabilire, delegare a arbitrilor, observatorilor qi delegalilor la
meciuri este autorizatd (competenta) in cazul in care la ea participa cel pu{in doi
membri ai comisiei.
2.6. Stabilirea curentd (operativd) a arbitrilor, observatorilor gi delegalilor la meciuri,

in

cazul necesitdlii inlocuirii arbitrilor gi observatorii, poate fi efectuatd de
preEedintele Comisiei gi un membru al comisiei in aceleagi condilii gi procedurd
men{ionatd mai sus.

2.T.inlocuirea arbitrilor, observatorilor,delegatilor FMF pot fi efectuatd doar in
urmdtoarele situalii:
- Boal6 sau traumatism;
- Sanctionare;
- Participarea la meciuri internalionale (numiri ale FIFA gi UEFA)
- alte motive intemeiate.
2.8. Se permite solicitarea arbitrilor strdini la meciuri individuale. Conditiile de
solicitare a arbitrilor strdini sunt:
- Importanfa mare a meciului;

- Solicitarea cluburilor gi notificarea in scris a conducerii FMF (iPregedinte,
Secretar general)

3. Aprobarea arbitrilor, observatorilor gi delegafilor la meciuri
3.1. Dupa efectuarea procedurii de stabilire a arbitrilor, observatorilor gi delegalilor
se intocme$te o list[ cu numele prenumele arbitrului , observatorului gi delegatului ,
meciul la care este delegal,ora data,locul(stadionul) ,echipele qi se semneazd de toli
membrii comisiei care confirmd astfel efectuarea delegdrii in modul stabilit.
3.2. Delegarile sunt aduse la cunoqtinla acelor perseane delegate , nu mai tdrziu
decit cu 48 ore inainte de data calendaristicd stabilitd a me,ciului ,fiind ulterior
publicate pe site-ul FMF cu24 de ore pina la disputarea meciului gi prin intermediul
programului electronic,, COMET ". Responsabil de efectuare;a acestei proceduri
este Inspectorul Federal al FMF, care este membru al comirsiei .
4. Repartizarea

arbitrilor,observatorilor gi delegafilor la meciuri

4.1. in bazadeleg[rii aprobate, Inspectorul Federal al FMF informeazd arbitrii,
observatorii qi delegalii cu privire la meciurile stabilite de calerrdar la care ei sunt
aproba{i. Informafa este plasatd pe site-ul FMF qi cu aiutorul programului
electronic.. COMET ".
4.2. Nu maitlrrziu de o zi inainte de jocul stabilit de calendar, arbitrii, observatorii
gi delegalii sunt obligali sd confirme repartizarealparticiparea la, telefon.
4.3. In cazul neconfirmarii/refuzului din motive intemeiate. arbitrul
observatorul,delegatul indicd in scris motivul refuzului sdu.
in acest caz comisia de delegare efectueazd stabilirea arbitrului gi observatorului
pentru meciul corespunzdtor, in conlbrmitate cu pre:zentul regulament.
4.4. Responsabili pentru informarea la timp a arbitrilor, observartorilor gi delegalilor
, primirea de la ei a confirmdrilor sunt membrii Comisiei de delegare , care implica
qi alte persoane responsabile , dupd caz, ciirora le sunt atribujite responsabilitalile
corespunzdtoare.
5. Dispozifii specialeifinale
5.1. Nerespectarea termenilor limita de efectuare a procedurilor de stabilire a
arbitrilor gi observatorilor la meciurile stabi.lite prin prezentul regulament, este
permisd numai in cazul unor motive justificate.
5.2. Pregedintele comisiei dupa necesitate va informa ComitetulL Executiv al FMF
despre lucrul comisiei.
5.3. Prezentul Resulament intrd
ta aprobdrii.

Pregedintele Comitetului Exe

I Cebanu

