
TURNEUL CARTIERELOR 

Ediția a V-a 

REGULAMENT 

 

 Locul de desfăşurare al competiţiei: Baza Sportivă a Stadionului Municipal. 

 Perioada de desfăşurare: lunile septembrie, octombrie 2014. 

Meciurile vor avea două reprize fiecare cu o durată de 25 de minute, iar 

pauza dintre ele este de 5 minute. Timpul de pregătire dintre meciuri este de 10 

de minute. 

 Echipele sunt formate din jucători din orice cartier al municipiului Bârlad, 

numele echipei fiind obligatoriu numele unui cartier. Dacă sunt două sau mai 

multe echipe care vor să folosească acelaşi nume pentru echipă va avea 

întâietate echipa cu mai mulţi jucători din cartierul respectiv. 

 Se va juca în adidaşi sau tenişi. Este interzisă folosirea ghetelor cu 

crampoane de orice tip. 

 Este interzisă folosirea jucătorilor legitimaţi la diverse cluburi de 

fotbal.  

 Vor fi permise patru schimbări ale jucătorilor de câmp şi una de portar. 

 Legitimarea jucătorilor se vor face pe bază de buletin/carte de identitate. 

 Jucătorii care vor insulta, vor jigni sau vor folosi forţa împotriva 

adversarilor, arbitrilor sau a oricărui spectator vor fi excluşi din competiţie. 

 Limita minimă de participare este de 16 ani. 

 La începutul competiţiei fiecare jucător va declara pe propria răspundere 

că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a practica fotbalul. 

 Nu este permisă folosirea jucătorilor sub influenţa băuturilor alcoolice. 

 Este interzis fumatul sau consumul de băuturi alcoolice atât pe terenul de 

fotbal cât şi pe banca de rezerve. 

 

 



D e c l a r a ţ i e ,  
 

 Subsemnaţii, membri ai echipei de fotbal a cartierului …………………… 

…………………… declar pe propria răspundere că am citit regulamentul acestei 

competiţii şi sunt de acord cu dispoziţiile lui şi le voi respecta întocmai şi sunt 

apt din punct de vedere medical pentru a juca fotbal în această competiţie.  

Nr. Crt. Numele şi prenumele Semnătura 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
 

    Aveţi echipament de joc?     DA      NU   

Dacă DA vă rugăm să precizaţi culorile predominante. ………………………………….. 

  


