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Federaţia de Minifotbal din România  este o organizaţie născută din dorinţa de a contribui la promovarea minifotbalului la 

toate nivelurile  prin stimularea participării persoanelor de diferite vârste în competiţii sportive dedicate amatorilor. 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 

 
 
 
 
 
 
ARTICOLUL 1: MODUL DE ORGANIZARE 

 
1.1 Comitetul Executiv al FMR va desemna Comisia de Organizare (5 membrii), cat si componenta si 

presedintii celorlalte comisii necesare desfasurarii competitiei. Hotararile comisiilor se iau prin vot cu 

majoritate simpla (in caz de egalitate votul presedintelui primeaza). Ca sa se poata lua o hotarare este 

nevoie de prezenta a minim 2 membrii ai comisiei, dintre care obligatoriu unul este presedintele.  

 
1.2 FMR va organiza toate competitiile de minifotbal la nivel national prin Comisia de Organizare.  

 
1.3 Comitetul executiv al FMR va emite decizii, regulamente conform statutului, care vor fi puse in 
aplicare de catre Comisia de Organizare si celelalte comisii.  
 
1.4 Competitiile organizate de FMR:  

 
a) Turneul final al Campionatului National - prima clasata din fiecare campionat local va fi declarata 

campioana locala si va avea dreptul sa participe la barajul de calificare pentru Turneul final. 
 

Campionatul National se va desfasura in doua etape: 

 
- etapa 1 - Turneele de baraj (faza regionala), unde vor participa echipele campioane locale. 

Sistemul de organizare si de calificare va fi stabilit in fiecare an de Comitetul Executiv al FMR, in functie de 

numarul campionatelor afiliate si pe baza Clasamentului national. 

 
- etapa 2 - Turneul final, la care vor participa 20 de echipe dupa cum urmeaza: echipa campioana la 

ultima editie, echipa campioana din orasul gazda a turneului si inca 18 echipe calificate in urma sistemului 

de calificare stabilit de Comitetul Executiv al FMR. 

 
Comitetul Executiv poate decide si alt sistem de desasurare, in functie de conditiile de organizare si de 

numarul campionatelor afiliate 

b) Cupa Romaniei la minifotbal - vor partcipa 52 de echipe castigatoare al Cupei Romaniei, faza locala. 
Organizatorii locali vor desemna echipa care va reprezenta campionatul respectiv la faza nationala, acolo 
unde nu se organizeaza cupa pe plan local. Sistemul de desfasurare va fi stabilit de catre Comitetul 
Executiv al FMR, astfel incat fiecare echipa participanta se joace minim 3 jocuri (in faza grupelor). 
 
Comitetul Executiv poate decide anual si alt sistem de desfasurare, in functie de conditiile de organizare si 
numarul campionatelor afiliate. 
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c) Supercupa Romaniei la minifotbal - se va disputa intre castigatoarea Campiontului National si 
castigatoarea Cupei Romaniei. Sistemul de desfasurare va fi stabilit anual, dupa desfasurarea fazelor 
nationale. Supercupa se poate disputa astfel: in sistemul tur/retur, un singur joc pe teren neutru sau orice 
alt sistem aprobat de Comitetul Executiv al FMR. 
 
1.5 Inainte de fiecare an competitional, FMR va aduce la cunostiinta datele de desfasurare ale 
competitiilor nationale organizate, cat si datele limita pana cand trebuie comunicate echipele campioane 
si cele castigatoare ale cupei.  
 
1.6 Comunicarile oficiale facute de FMR, Comisia de Organizare si celelalte comisii sunt realizate prin 
intermediul site-ului oficial al federatiei - www.campionateminifotbal.ro sau pe adresa de email - 
office@campionateminifotbal.ro . Comunicarile telefonice vor fi folosite numai in situatii exceptionale.  
 
1.7 La inceputul fiecarui an competitional, FMR va da publicitatii Clasamentul oficial al campionatelor 
afiliate. Acesta se intocmeste pe baza rezultatelor obtinute la competitiile nationale din anul anterior cat 
si pe baza punctajului obtinut de fiecare campionat in anul competitional anterior (raportat la numarul 
echipelor participante).  
 

 
ARTICOLUL 2: COMISIA DE ORGANIZARE 
 
2.1 Este forul care organizeaza si coordoneaza desfasurarea competitiilor organizate de FMR si are 
dreptul de a lua hotarari de orice natura pentru buna desfasurare a competitiei, in conformitate cu 
regulamentele proprii de minifotbal, precum si cele elaborate de la EMF si WMF.  
 
2.2 Comisia de organizare (prin resorturile subordonate) are urmatoarele atributii:  
 
a. convoaca sedintele tehnice de organizare cu delegatii echipelor participante;  
 
b. efectueaza tragerea la sorti pentru stabilirea programului de desfasurare;  
 
c. stabileste programul, data, ora si terenul pe care se vor disputa jocurile;  
 
d. stabileste inainte de fiecare competitie regulile de desfasurare ale competitiei, in functie de 
specificul locatiei de desfasurare (de acces, de deplasare, de conduita, etc) dupa consultarea echipelor 
participante;  
 
e. pune la dispozitie echipelor rapoartul de arbitraj;  
 
f. omologheaza rezultatele jocurilor;  
 
g. intocmeste clasamentele intermediare si cel final;  
 
h. verifica daca terenului de joc corespunde cerintelor impuse de Regulamentului de joc;  
 
i. verifica documentele intocmite de participanti (tabele cu jucatori, viza medicala,etc);  
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j. pune la dispozitia echipelor Regulamentul de joc , de organizare si disciplinar (pe site oficial);  
 
k. in situatii exceptionale, neprevazute de regulament, va lua hotararile pe care le considera 
necesare pentru buna desfasurare a competitiei.  
 
2.3 Hotararile Comisiei de Organizare sunt definitive, neatacabile si irevocabile. Acestea nu pot fi 
atacate in justitie, numai in instantele sportive (Comitetul Executiv al FMR). 

 
ARTICOLUL 3: COMISIA DE DISCIPLINA. 
 
3.1 Comisia de Disciplina este forul care analizeaza si evalueaza din punct de vedere disciplinar si 
tehnic, desfasurarea fiecarui joc din competitiile organizate de FMR.  
 
3.2 Hotararile Comisiei de Disciplina sunt definitive.  
 
3.3 Hotararile Comisiei de Disciplina nu pot fi atacate in justitie.  
 
3.4 Comisia de Disciplina are urmatoarele atributii:  
 
a. vegheaza la buna desfasurare a competitiei;  
 
b. analizeaza rapoartele de joc dupa fiecare etapa;  
 
c. in cazul abaterilor disciplinare ia masuri de sanctionare a persoanelor sau a echipelor care au 
savarsit abateri;  
 
d. in cazul unei contestatii, analizeaza si hotaraste dupa care intocmeste un raport catre Comisia de 
Organizare;  
 
e. in cazul unor greseli organizatorice sau tehnice savarsite de catre arbitrii, va informa Comisia de 
Organizare pentru a se lua masuri;  
 
f. are obligatia de a anunta pe cei in cauza despre toate hotararile luate;  
 
g. pentru buna desfasurare a competitiei, in cazul unor abateri care un sunt prevazute in mod 
expres in regulament, va lua masuri prin analogie sau dupa propriile convingeri.  
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ARTICOLUL 4: TAXE SI CONTRIBUTII BANESTI 
 
 
4.1 Organizatorul este in drept sa perceapa cotizatii si penalitati financiare specifice activitatii de 
minifotbal pentru echipele inscrise, jucatori, oficiali, potrivit regulamentelor in vigoare.  
 
4.2 Echipele care nu platesc cotizatiile, penalitatile regulamentare, nu vor fi programate in 
competitie, fiind considerate ca neprezentate la jocurile respective.  
 
4.3 Fiecare echipa va achita o cotizatie de patricipare care se va comunica inainte de fiecare 
competitie cu minim 30 de zile.  
 
4.4 Contravaloare contestatie este de 250 RON.  
 
4.5 Contravaloare legitimare si emitere numar unic este de 2 RON / jucator.  
 
4.6 Contravaloarea unui transfer de jucator (intre doua campionate) este de 30 RON.  
 
4.7 Penalitatile care pot fi acordate jucatorilor, oficialilor si echipelor vor fi cuprinse intre minim 10 
RON si maxim 1000 RON.  
 
4.8 Cotizatie afiliere 500 RON.  
 
4.9 Cotizatie anuala catre FMR este de 20 RON / echipa / an.  
 
4.10 Cotizatiile pentru participarea la fazele nationale sunt urmatoarele:  
 
a. Turneul de baraj - 400 RON;  
 
b. Turneul final - 600 RON;  
 
c. Turneul final - 300 RON (pentru echipele calificate din jocurile de baraj);  
 
d. Cupa Romaniei-500 ron.  
 
4.11 Toate cotizatiile si penalitatile financiare pot fi actualizate anual de Comitetul Executiv al FMR.  
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ARTICOLUL 5: ECHIPELE 
 
5.1 Echipele au obligatia sa respecte statutul, deciziile si regulamentele emise de FMR.  
 
5.2 Echipele au obligatia sa puna la dispozitia FMR toate documentale necesare inainte de fiecare 
competitie, in termenele stabilite si avand pe ele avizul organizatorului local.  
 
5.3 Nici o echipa nu are dreptul sa faca modificari in documentele depuse si / sau in lotul echipei in 
timpul desfasurarii competitiei.  
 
5.4 O singura persoana este responsabila de echipa inscrisa. Inainte de inceperea competitiei (la 
sedinta tehnica de organizare), fiecare echipa trebuie sa comunice Comisiei de Organizare, responsabilul 
de echipa (numele si datele de contact). Doar responsabilul echipei (sau in situatii speciale, un 
imputernicit al acestuia) poate lua urmatoarele hotarari sub semnatura: efectuarea unei contestatii, 
legitimarea de jucatori, transferul de jucatori, cerere de schimbarea de nume a echipei, altele. Doar 
responsabilul echipei sau un imputernicit al acestuia poate reprezenta echipa in fata Comisiei de 
Organizare sau a Comisiei de Disciplina.  
 
5.5 Echipele participante sunt direct raspunzatoare de orice manifestare reprobabila a jucatorilor, 
oficialilor si a propriilor suporteri.  
 
5.6 O echipa care nu prezinta pe terenul de joc cel putin 6 jucatori inscrisi pe raport in timp de maxim 
10 minute de la ora oficiala de disputare a jocului va fi considerate neprezentrare si sanctionata conform 
Regulamentului Disciplinar. Numarul minim de jucatori cu care un joc poate incepe sau continua este de 4 
(patru).  
 
5.7 O echipa care nu executa dispozitiile arbitrului in legatura cu desfasurarea regulamentara a 
jocului in maxim 10 minute de la ora oficiala de incepere a jocului sau, in timp de maxim 3 minute in 
timpul desfasurarii jocului, va fi sanctionata conform Regulamentului Disciplinar.  
 
5.8 Echipele au obligatia de a se prezenta la data si ora din programul competitional cu echipament 
corescunzator Regulamentului de Joc (Regula 4). Nu se accepta amanarea unui meci indiferent de motivul 
invocat (cu exceptiile anuntate inainte de inceperea competitiei).  
 
5.9 In cazul producerii de pagube de orice fel si de orice natura, se va face constatarea lor impreuna 
cu reprezentantul echipei si se incheie un proces verbal. Faptuitorul are obligatia ca sa refaca paguba 
produsa sau sa despagubeasca organizatorul cu valoarea pagubei. Echipele sunt solidare cu faptuitorii din 
cadrul ei. 
 
5.10 In cazul in care o echipa este exclusa sau se retrage din competie:  
 
a. in timpul jocurilor din grupe - toate rezultatele se anuleaza si atat oficialii cat si jucatori echipei 
vor fi suspendati pe o perioada de un an din toate competitiile afiliate.  
 
b. in timpul jocurilor eliminatorii - rezultatul jocului va fi omologat cu 3-0 pentru echipa adversa si 
atat oficialii cat si jucatori echipei vor fi suspendati pe o perioada de un an din toate competitiile afiliate.  
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Echipele sanctionate disciplinar vor suporta si penalitate financiara stabilita de Comisia de Discipina, in 
cazul de neplata al acesteia, atat echipa cat si jucatorii nu au dreptul sa participe la competitiile locale 
pana nu achita penalitatea. 
 
ARTICOLUL 6: JUCATORII 
 
6.1 Au dreptul sa participe la competitiile nationale, jucatorii amatori de cetatenie romana, cu varsta 
cuprinse intre 18 si 70 ani (in cadrul competitiior locale, organizatorii pot accepta si jucatori sub 18 ani cu 
obligativitatea ca acestia sa aiba acordul scris, autentificat, al unuia dintre parinti).  
 
6.2 Un jucator poate fi legitimat numai daca a facut o cerere in scris, sub semnatura (cerere tip emisa 
de organizator).  
 
6.3 Un jucator nu poate fi legitimat decat la o singura echipa pe toata durata competitiei.  
 
6.4 Nu au drept de joc jucatorii de fotbal legitimati la echipe din Liga 1, Liga a 2-a, Liga a 3-a, jucatorii 
de futsal din ligile 1 si 2, precum si cei din ligile similare din afara României, conform deciziilor FMR .  
 
6.5 Nu au drept de joc jucatori care in activitatea lor fotbalistica au fost sanctionati cu excludere din 
viata sportiva sau suspendati mai mult de 1 an din activitate pentru acte de huliganism, violente fizice si 
alte fapte de aceeasi natura.  
 
6.6 Un jucator legitimat va putea pleca la o alta echipa doar in perioada de transferari si numai dupa 
ce jucatorul si cele doua echipe au semnat acordul de transfer (formatul tip eliberat de organizator).  
 
6.7 Daca un jucator legitimat doreste sa se transfere intr-un alt campionat, organizatorul 
campionatului unde va evolua, trebuie sa transmita la FMR acordul de transfer (formular tip emis de FMR) 
care sa contina urmatoarele semnaturi: cea a jucatorului, a delegatului echipei la care a jucat ultima data 
cat si cele ale organizatorului local (unde a evoluat anterior si unde doreste sa joace). De regula, aceste 
transferuri vor fi operate in perioada de transfer stabilita de FMR, respectiv, lunile ianuarie si august ale 
fiecarui an.  
 
6.8 Organizatorii locali au obligatia sa prevada in regulamentul propriu situatia unui jucator care nu 
mai doreste sa joace la o echipa si care vrea sa se transfere la o alta echipa din campionat (si care nu 
primeste acordul de transfer de la echipa unde a evoluat).  
 
6.9 Jucatorul care indeplineste functia de capitan de echipa trebuie sa fie identificat printr-un semn 
distinctiv (brasarda, banderola) si are obligatia de a ajuta arbitrul, la cerere, privind stabilirea ordinii si 
disciplinei in cadrul echipei sale.  
  
6.10 Ca o exceptie de la articolul 6.1, in cadrul competitiilor nationale, la o echipa au drept de joc 
maxim doi jucatori de cetatenie straina (acestia trebuie sa aiba drept de sedere si de munca in Romania) 
si care sa respecte prevederile regulamenteare cu privire la jucatorii de fotbal si futsal.  
 
6.11 Pot fi legitimati jucatori de alta cetatenie decat cea romana, numai cu avizul FMR si numai in baza 
unei cereri de legitimare. 
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ARTICOLUL 7: ORGANIZAREA JOCURILOR 
 
7.1 Fiecare echipa este obligata sa completeze raportul de joc prin delegatul ei, care este raspunzator 
de corectitudinea datelor inscrise.  
 
7.2 Delegatul echipei este obligat sa semneze raportul de joc atat inainte de joc cat si dupa joc, dupa 
ce a fost completat de catre arbitru.  
 
7.3 Delegatul echipei va prezenta la cabina arbitrilor raportul de joc si carnetele de legitimare ale 
jucatorilor, cu cel putin 20 minute inainte de ora oficiala de incepere a jocului.  
 
7.4 In incinta terenului de joc pot intra doar jucatorii, oficialii echipelor care sunt inscrisi pe raportul 
de joc, observatorul si arbitrii jocului si, in caz de accidentare, asistenta medicala.  
 
7.5 Pot participa la joc doar jucatorii care fac dovada vizei medicale valabile (pe carnetele de 
legitimare, adeverinta medicala provizorie sau alt act care sa ateste efectuarea controlului medical).  
 
7.6 Jucatorii echipelor sunt obligati sa salute publicul inainte de inceputul fiecarui joc dupa care 
trebuie sa-si salute adversarii prin strangerea de mana.  
 
7.7 Echipele sunt obligate ca la finalul fiecarui joc sa se salute intre ele (strangere de mana).  
 
7.8 In timpul desfasurarii jocului, jucatorii de rezerva si oficialii inscrisi pe raportul de joc vor trebui sa 
stea jos pe banca tehnica. O singura persoana este autorizata sa dea indicatii tehnice din piciore, langa 
banca tehnica dupa care trebuie sa stea jos pe banca.  
 

 
ARTICOLUL 8: ASISTENŢA MEDICALA 
 
8.1 Organizatorul va asigura asistenta medicala pe toata durata desfasurarii jocurilor oficiale cu 
asistent medical sau medic.  
 
8.2 Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere, de nici o natura, in caz de accidentare a 
jucatorilor la jocurile oficiale sau la antrenamente.  
 
8.3 Cadrul medical (asistent sau medic) va sta de obicei in apropierea terenului si va interveni numai 
la solicitarea arbitrilor. In caz de accidentare, cadrul medical nu poate sa patrunda pe terenul de joc decat 
daca, jocul a fost oprit si numai cu incuvintarea arbitrului.  
 
8.4 Cadrul medical delegat va completa raportul de arbitraj cu datele personale si il va semna, inainte 
de fiecare joc.  
 
8.5 Un meci nu poate sa inceapa daca cadrul medical nu este prezent la teren.  
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8.6 Arbitri delegati la jocurile oficiale au obligatia de a verifica daca jucatorii au vizele medicale 
valabile precum si prezenta cadrului medical la teren.  
 
8.7 Arbitrul nu va permite ca un jucator fara viza medicala sa participe la joc.  
 
8.8 Cadrul medical are obligatia ca la solicitarea arbitrilor sa intervina cat mai repede, iar in cazul 
accidentelor grave sa apeleze serviciul de ambulanta prin 112.  
 
8.9 Un jucator nu poate sa traga la raspundere un alt jucator (coechipier, adversar) sau organizator 
pentru o accidentare suferita in timpul jocurilor pe terenul de joc deoarece el isi asuma toate riscurile de 
participare, pe proprie raspundere.  
 
 
ARTICOLUL 9: STABILIREA CLASAMENTELOR SI CRITERII DE DEPARTAJARE 
 
9.1 Comisia de Organizare va intocmi dupa fiecare etapa clasamentele avand in vedere urmatorul sistem 
de atribuire a punctelor: 
 
a. joc castigat - 3 puncte 
b. joc egal       - 1 punct 
c. joc pierdut - 0 puncte  
 
9.2 Daca dupa disputarea tuturor jocurilor din grupa doua echipe vor acumula acelasi numar de 
puncte, departajarea se va face dupa urmatoarele criterii:  
 
a. meciul direct;  
b. golaveraj general;  
c. numarul mai mare de golurilor inscrise;  
d. numarul mai mare de meciurilor castigate;  
e. punctajul privind cartonasele primite: cartonasul galben - 1 punct iar cartonasul rosu - 3 puncte 
(cine are un numar mai mic de puncte se califica);  
f. tragere la sorti,  
 
9.3 Daca dupa disputarea tuturor jocurilor din grupa trei sau mai multe echipe acumuleaza acelasi 
numar de puncte, departajarea se va face dupa urmatoarele criterii:  
 
a. clasament intre echipe, cu razultatele directe dintre ele;  
b. golaveraj general;  
c. numar total de goluri inscrise;  
d. in situatia in care egalitatea persista intre doua echipe, pentru departajare se aplica criteriile 
prevazute la articolul 9.2 .  
 
9.4 In cazul jocurilor care se desfasura in sistem eliminatoriu si care se termina la egalitate, se va 
trece direct la loviturile de departajare. Se vor executa alternativ, cate 3 (trei) lovituri de departajare de 
catre fiecare echipa. Daca egalitatea va persista, se va executa in continuare cate o lovitura de fiecare 
echipa pana cand una marcheaza si cealalta rateaza. Pot participa toti jucatorii trecuti pe raportul de 
arbitraj, cu conditia ca numarul sa fie egal, inainte de a se trece la executarea loviturilor de departajare.  



 

Federaţia de Minifotbal din România  

       Adresă poştală: Sos. Mihai Bravu 180, Bl. 221, parter Ap. 2, Sector 2 Bucuresti 
              Tel.: +40 744 548 902, email: fmr.office@yahoo.com 
             http://www.campionateminifotbal.ro 

 

 

Federaţia de Minifotbal din România  este o organizaţie născută din dorinţa de a contribui la promovarea minifotbalului la 

toate nivelurile  prin stimularea participării persoanelor de diferite vârste în competiţii sportive dedicate amatorilor. 

 
ARTICOLUL 10: CONTESTATII 
 
10.1 Echipele care apreciaza ca echipa adverse a incalcat prevederile regulamentare, indiferent de 
natura lor, au dreptul sa-si sustina cauza numai in baza unei contestatii inscrise in raportul de arbitraj.  
 
10.2 Echipele au dreptul de introduce contestatii astfel:  
 
a. inainte, la pauza sau dupa joc (in maxim 10 minute de la terminarea jocului) daca se contesta 
dreptul de joc al unuia sau maxim 3 jucatori de la echipa adversa, inscrisi in raportul de arbitraj, aratandu-
se motivele in mod concret;  
 
b. in pauza sau la terminarea jocului (in maxim 10 minute de la terminarea jocului) daca se contesta 
identitatea unuia sau maxim 3 jucatori inscrisi in raportul de joc (substituire);  
 
10.3 Contestatiile se fac in scris in raportul de arbitraj si se semneaza de catre delegatul echipei, in 
prezenta delegatului echipei adverse, care trebuie sa semneze de luare la cunostiinta. Arbitrul este obligat 
sa specifice momentul formularii contestatiei (inainte, la pauza sau dupa terminarea jocului) si sa 
semneze.  
 
10.4 In cazul in care delegatul echipei adverse refuza sa semneze de luare la cunostinta, arbitrul va 
consemna acest lucru in raport.  
 
10.5 Arbitrii sunt obligati sa puna raportul de arbitraj la dispozitia delegatilor echipei pentru 
formularea unei contestatii la solicitarea acestora, in orice moment (inainte la pauza sau dupa terminarea 
jocului) si indiferent de motivul contestatiei.  
 
10.6 Jucatorii contestati pot fi inlocuiti numai inainte de inceperea jocului. In acest caz, contestatia 
ramane fara obiect. Arbitrul va consemna acest lucru in raport iar numarul jucatorilor inscrisi pe raport se 
va diminua corespunzator.  
 
10.7 Contestatiile vor fi luate in discutie de Comisia de disciplina doar in cazul in care au fost facute in 
conformitate cu regulamentele competitiei si daca a fost taxata (s-a platit taxa de contestatie), in caz 
contrar vor fi respinse ca nefondate sau neintemeiate.  
 
10.8 Taxele de contestatie se platesc catre organizatori la intocmirea contestatiei si, indiferent de 
modul de solutionare, aceasta nu se restituie.  
 
10.9 In cazul contestatiilor care fac referire la dreptul de joc (de exemplu, faptul ca unul sau mai multi 
jucatori sunt legitimati la cluburi de fotbal din Liga 1, 2, 3, futsal, jucatori straini) echipa care face 
contestatia trebuie sa depuna dovezi, probe concrete care sa sustina sesizarea facuta. Analiza si 
solutionarea contestatiei se va face pe baza probelor depuse imediat dupa joc (in situatia jocurilor de la 
fazele nationale, mai ales a celor din faza eliminatorie, Comisia de Disciplina nu are la dispozitie timpul 
efectiv pentru a cauta si alte probe suplimentare in analizarea contestatiei). 
 
10.10 Comisia de Disciplina nu va lua in discutie nici un fel de sesizare sau reclamatie sau alte asemenea 
acte, doar pe cele inscrise pe raportul de joc, care este singurul act oficial. 
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ARTICOLUL 11: DISPOZITII FINALE 
 
11.1 Organizatorii pot acorda premii jucatorilor, antrenorilor, oficialilor (conducatori, arbitri), celor mai 
bune echipe, constand in echipament sportiv, cupe, diplome, medalii sau sub alte forme stabilite.  
 
11.2 Organizatorii vor anunta premiantii si vor acorda premiile la festivitatea de premiere organizata la 
finalul competitiei respective.  
 
11.3 Acest regulament este proprietatea Federatiei de Minifotbal din Romania si nu poate fi reprodus, 
copiat, folosit decat cu acordul proprietarului. In caz de nerespectare a acestui paragraf, FMR este 
indreptatita la despagubiri.  
 
 
 
Din prezentul regulament fac parte integranta Regulamentul de joc si Regulamentul disciplinar. 
 
Prezentul regulament poate fi modificat numai de catre Comitetul Executiv al Federatiei de Minifotbal din 
Romania. El va fi comunicat pe site-ul oficial www.campionateminifotbal.ro 
 

 

 

 

 

 

 

 


