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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 DISCIPLINAR 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 1 – AUTORITATEA DISCIPLINARA 
 
Autoritatea disciplinara in cadrul competitiei este Comisia de Organizare prin Comisia de Disciplina numita 
conform Regulamentului de Organizare. 
 
Puterea disciplinara da comisiei de disciplina dreptul de a investiga, a judeca si dupa caz, a sanctiona 
persoanele sau echipele vinovate. 
 
Regulile de discplina, abaterile si sanctiunile disciplinare sunt cuprinse in prezentul regulament si sunt 
elaborate de C.Ex. al FMR. 
 
Dispozitiile prezentului regulament se aplica echipelor, reprezentantilor echipelor, oficialilor, jucatorilor, 
in cazul in care savarsesc abateri disciplinare pe terenul de joc, in incinta terenului de joc, la vestiarele 
jucatorilor ori ale arbitrilor sau in orice alta parte a bazei sportive, in cadrul caruia au loc jocurile oficiale, 
inainte, in timpul si dupa terminarea jocului. 
 
Orice caz nepravazut in prezentul regulament poate fi solutionat prin analogie, de comisia de organizare 
bazata pe propriile convingeri. 
 
Nimeni nu poate invoca necunoasterea, cunoasterea insuficienta sau interpretarea eronata a 
regulamentelor pentru a fi exonerate de raspundere disciplinara. 
 
Jucatorii, oficialii se supun autoritatii disciplinare ale organizatorului, recunosc si respecta regulamentele, 
deciziile si alte norme ale acestuia precum si regulamentul jocului de minifotbal si se obliga sa se 
comporte in conformitate cu principiile de loialitate, integritate si sportivitate cuprinse in prezentul 
regulament. 
 
 
ARTICOLUL 2 – ABATEREA DISCIPLINARA 
 
Abaterea disciplinara este fapta savarsita cu vinovatie, cu intentie sau din culpa prin care se incalca 
regulile de disciplina si comportament. Abaterea disciplinara este singurul temei regulamentar al 
raspunderii disciplinare. Pentru abatere se aplica o singura sanctiune, la sanctiunea aplicata se adauga, in 
toate cazurile penalitati financiare. 
 
Daca se savarsesc mai multe abateri disciplinare se aplica sanctiunea prevazuta pentru fapta cea mai 
grava. 
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ARTICOLUL 3 – SANCTIUNI DISCIPLINARE 
 
Sanctiunea disciplinara este un mijloc preventiv – educativ si o masura de constrangere care are ca scop 
restabilirea disciplinei si prevenirea savarsirii de noi abateri. 
 
Sanctiunile disciplinare sunt urmatoarele : 
 
a) APLICABILE ECHIPELOR : 
 
- avertisment-verbal sau scris care atrage atentia celui in cauza sa nu mai comita abateri 
 
-penalitatea financiara –este suma de bani pe care autorul unei abateri este obligat sa o plateasca 
organizatorului, penalitatea se adauga oricarei sanctiuni si nu poate fi mai mica de 10 ron si mai mare de 
1000 ron 
 
-pierdera jocului cu 3-0 sanctiune care se aplica echipei vinovate daca rezultatul de pe teren era inferior 
 
-anularea rezultatului meciului si rejucarea acestuia 
 
-penalizare cu puncte consta in scaderea unui numar de puncte din totalul celor realizare de echipa 
sanctionata 
 
-neprogramarea la jocuri – consta in anularea programarii unei echipe la urmatoarele jocuri pana la 
momentul executarii obligatiilor stabilite de organizatori echipei in cauza, aceasta fiind asimilata ca 
neprezentare 
 
-excluderea din competitive – eliminarea unei echipe din competitie 
 
b) APLICABILE PERSOANELOR FIZICE (JUCATORI, OFICIALI, ETC.) 
 
-avertisment – verbal sau scris 
 
-penalitate financiara – obligatia autorului de a plati o suma de bani (minim 10 ron – maxim 1000 ron) 
 
-suspendarea pentru un numar de jocuri sau perioada de timp 
 
-excluderea din competitie – eliminarea definitiva din competitia organizata 
 
Executarea sanctiunilor se face dupa cum urmeaza : 
 
-suspendarea se executa incepand cu primul joc oficial dupa luarea hotararii 
 
-penalitate financiara se achita in cel mai scurt timp de la hotarare si inainte de primul joc oficial 
 
Echipele participante raspund in mod solidar cu penalitatea aplicata jucatorilor, oficialilor sau altor 
persoane care le reprezinta. 
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Pana la plata penalizarilor aplicate, jucatorii nu pot participa la jocuri oficiale, iar echipele nu vor fi 
programate in competitie. 
 
 
ARTICOLUL 4 - ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE ECHIPELOR 
 
Echipele vinovate de falsificarea actelor competitiei sunt excluse din toate competitiile afiliate pe o 
perioada de un an si penalitate 500 ron. 
 
Echipele vinovate de trucarea jocurilor oficiale, acordand in acest scop avanataje materiale sau financiare 
persoanelor care prin calitatea pe care o au la aceste jocuri pot facilita acest lucru, vor fi excluse din toate 
competitiile afiliate pe o perioada de 2 ani si plata unei penalitati de pana la 1000 ron. 
 
Desconsiderarea competitiei prin neprezentarea la joc pentru a facilita echipa adversa in obtinerea unui 
rezultat favorabil se sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3-0, penalizarea echipei cu 6 puncte si penalitate 
de pana la 500 ron. 
 
Determinarea sau constrangerea arbitrului de a inscrie in raportul de arbitraj date neconforme cu 
realitatea din teren, se sanctioneaza cu penalizarea echipei cu 2 puncte si penalitate financiara de pana la 
300 ron. 
 
Retragerea sau parasirea terenului de joc de catre o echipa inainte de incheierea duratei regulamentare 
sau refuzul de a relua jocul, in cazul in care a fost intrerupt dupa acordarea termenului de 3 minute de 
catre arbitru, va fi sanctionat cu penalizare de 2 puncte si penalitate financiara 100 ron si pierderea 
meciului respectiv cu 3-0. 
 
Provocarea de scandaluri, acte de dezordine sau incidente de catre jucatori , oficiali sau suporterii unei 
echipe, soldate cu pagube de orice natura pe terenul de joc sau in afara lui ( incinta bazei sportive ) se 
sanctioneaza cu obligativitatea platii pagubei constatate, exluderea echipei din competitile afiliate pe o 
perioada de 2 ani si penalitate financiara de pana la 1000 ron. 
 
Amenintarea, bruscarea sau lovirea arbitrilor sau organizatorilor inainte de inceperea meciului, in pauza, 
in timpul sau dupa terminarea jocului, avand consecinta neinceperea, intreruperea si nereluarea jocului in 
timpul regulmanetar va fi sanctionat cu excludere din competitie si penalitate financiara de pana la 1000 
ron. 
 
Neprezentarea la jocuri oficiale sau prezentarea altfel decat in conditiile prevazute de Regulamentul de 
Organizare se sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3-0 si penalitate financiara de pana la 500 ron. 
 
Neprezentarea la 2 jocuri din cadrul aceleiasi editii a competitiei se sanctioneaza cu excluderea echipei 
din competitie si penalitate financiara de 100 ron. 
 
Neexecutarea dispozitiilor date de arbitru in legatura cu desfasurarea regulamentara a jocului inainte sau 
in timpul jocului, care are ca efect neinceperea sau nereluarea jocului in timpul regulamentar, se 
sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3-0 si penalitate financiara de pana la 500 ron. 
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Folosirea in jocuri a unui jucator fara drept de joc, participarea la joc a unor jucatori ne inscrisi in raportul 
de arbitraj sau care continua jocul desi au fost sanctionati de catre arbitru cu eliminare, precum si 
participarea la joc a unor jucatori aflati in stare de suspendare, se sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3-0 
si penalitate financiara 50 ron, dar numai daca s-a introdus o contestatie regulamentara. 
 
Folosirea unui jucator de fotba din liga a 1-a, a 2-a, a 3-a, sau futsal va fi sanctionat cu pierderea fiecarui 
joc in care a jucat cu 3-0 dar numai daca sa introdus o contestatie regulamentara si dovedita la una dintre 
jocurile disputate. 
 
Daca o echipa se retrage din campionat sau se desfiinteaza si are datorii nu va putea fi inscrisa in noul 
campionat numai dupa ce si-a achitat datoriile, in cazul desfiintarii datoria se va imparti la toti jucatorii 
echipei (ei nu vor putea evolua in campionat pana nu si-au platit datoria). 
 
 
ARTICOLUL 5 – ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE JUCATORILOR 
 
 
Folosirea in jocuri oficiale a unui jucator aflat in stare de ebrietate se santioneaza cu : 
 
- avertisment - daca a fost descoperit inainte de joc si nu va mai putea participa la joc, suspendat 1 etapa 
si penalitate financiara 30 ron. 
 
-scos din terenul de joc – cu dreptul de inlocuire daca a fost descoperit in timpul jocului, suspendat 1 
etapa si penalitate financiara de pana la 50 ron. 
 
Un jucator care primeste cartonas rosu ca urmare a 2 cartonase galbene in timpul aceluiasi joc va fi 
suspendat cu 1 etapa si penalitate financiara 20 ron. 
 
In cazul in care un jucator primeste cartonas rosu pentru o greseala prevazuta in regulamentul de joc va fi 
sanctionat cu minim 1 etapa si penalitate financiara minim 30 ron. 
 
Un jucator care primeste cartonas rosu pentru violenta, brutalitate, agresiune fizica va fi suspendat minim 
4 etape pana la excluderea din competitie si penalitate financiara de pana la 150 ron. 
  
In cazul in care un jucator loveste cu pumnul, capul, piciorul un adversar, oficial, coechipier, periclitand 
integritatea corporala a acestuia va fi exclus din competitie si echipa respective penalizata cu pana la 150 
ron. 
 
Un jucator care foloseste cuvinte jignitoare, injurioase, grosolane, scuipa, bruscheaza un arbitru, oficial, 
organizator va fi suspendat minim 4 etape, pana la excludere si penalitate financiara de pana la 200 ron. 
 
Participarea unui jucator la jocuri oficiale la o alta echipa decat la cea care este legitimat la inceputul 
competitiei, se sanctioneaza cu suspendarea pentru minim 4 etape si penalitate financiara de pana la 150 
ron. 
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Un jucator poate fi sanctionat daca savarseste faptele de mai sus pe terenul de joc sau in incinta bazei 
sportive (vestiare, drumul spre vestiare, tribune, pana la intrarea in baza sportiva). 
 
 
ARTICOLUL 6 – ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE REPREZENTANTILOR ECHIPELOR 
 
Orice oficial care are un comportament neadecvat unei competitii (insulte, jigniri, provocari, violente 
fizice si verbale si altele) cu consecinte grave ( incidente, bataie etc. ) in incinta bazei sportive inainte, in 
timpul sau dupa terminarea jocului va fi sanctionat cu excudere din competitie, respectiv echipa pe care o 
reprezinta va fi exclusa din competitie si penalitate financiara de pana la 1000 ron. 
 
Instigarea sau incurajarea jucatorilor echipei pe care o reprezinta, prin cuvinte sau gesturi de a nu executa 
deciziile arbitrului ori de a nu mai relua jocul, daca acesta a fost intrerupt si arbitrul a acordat cele 3 
minute regulamentare pentru reluarea lui, se sanctioneaza cu suspendarea pe minim 4 etape si penalitate 
financiara 50 ron si in situatia in care acest fapt duce la intreruperea jocului definitiv pierderea jocului cu 
3-0 si depunctarea echipei cu pana la 2 puncte. 
 
Afirmatiile sau declaratiile neadevarate sau fapta de a nu spune tot ceea ce stie privitor la imprejurarile 
esentiale asupra carora a fost intrebat de catre comisia de disciplina se sanctioneaza cu suspendare 
pentru minim 4 etape si penalitate financiara de 150 ron 
 
Declaratii sau afirmatii aparute in mijloacele de informare mass-media (presa scrisa, radio, televiziune 
etc.) dovedite neadevarate sau avand caracter jignitor sau calomnios la adresa organizatorilor, echipelor 
sau persoanelor oficiale se sanctioneaza cu suspendarea pentru minim 4 etape, penalitate financiara 150 
ron si depunctarea echipei cu 3 puncte. 
 
Oficialii si antrenorii care se fac vinovati de proteste repetate la deciziile arbitrului prin cuvinte sau 
gesturi, ridicarea repetata de pe banca de rezerva, depasirea suprafetei tehnice, patrunderea in terenul 
de joc fara incuviintarea arbitrului, gesturi obscene sau nesportive, se sanctioneaza cu suspendarea minim 
1 etapa si penalitate de pana la 150 ron. 
  
 
ARTICOLUL 7 - DISPOZITII FINALE 
 
7.1 Prezentul regulament a fost completat si ratificat in forma finala de catre Comitetul Executiv al 
Federatiei de Minifotbal din Romania, in sedinta din data de 7 mai, 2014.  
 
7.2 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. 


