Turneul E-TWOW Junior 2019
Categorie de vârstă 2010

REGULAMENTUL COMPETIŢIEI IMPUS DE CĂTRE ORGANIZATORUL TURNEULUI

REGULI DE BAZĂ:
Timp de joc 2x15 minute cu o pauză de 5 minute;
Sistem de joc 6 + 1;
Apărătorile sunt obligatorii;
Autul de margine se va executa cu mâna;
La out, loviturile libere şi la corner zidul va fi la 5 m;
 Loviturile de penalty se execută de la 9 m;
 Regula offside este cănd un jucător se află în poziție afară din joc în momentul în care depășește linia
careului sau linia întreruptă dintre colțurile careului și benzile laterale ale terenului și este mai aproape
de linia porții adverse decât mingea cât și de penultimul adversar;
 Mingile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar cu mâna (în timpul jocului),
vor fi repuse în joc, de către portar, numai cu mâna. Dacă portarul nu respectă această regulă arbitrul
oprește jocul și dictează repunerea mingi în joc de către portar în mod regulamentar (cu mâna).
•


•
•

CRITERII DE DEPARTAJARE IN CAZUL IN CARE MAI MULTE ECHIPE SE AFLĂ LA EGALITATE
DE PUNCTE:
•
•
•
•

Jocurile directe (numărul de puncte);
Golaverajul din jocurile directe;
Numărul de goluri mai mare în întâlnirile directe;
Golaverajul mai bun realizat în toate meciurile din grupe.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN FAZELE SUPERIOARE:
• Dacă la terminarea timpului regulamentar de joc rezultatul este egal, se va trece la executarea a 3
lovituri de la 9 metri de fiecare echipă, dacă egalitatea persistă se va bate câte o lovitură până când o
echipă va rata.

IMPORTANT:
• Echipele vor utiliza doar jucători corespunzători categoriei de vârstă care sunt legitimaţi la clubul care
participa la turneul sus menţionat. În cazul folosirii unui jucător mai mare sau care nu este legitimat la
clubul care participa la turneul sus menţionat, echipa pierde meciul cu 3‐0.
• Fiecare antrenor trebuie să dovedească vârsta jucătorului în cazul solicitării acestui lucru de
antrenorul echipei adverse sau de organizatori (certificat de naștere, paşaport, legitimaţie, carnet de
elev cu fotografie, etc.). La cererea părinţilor nu se face verificarea vârstei!

RECOMANDARE
Jocurile acestor categorii de vârstă să nu fie orientate în nici o măsură spre rezultat. Important
este ca jocul să ofere copiilor o experienţă de fotbal şi distracţie.

