REGULAMENTUL OFICIAL
Cupa ”Hagi Danone”
Editia 2019
Competitie nationala rezervata unitatilor cu invatamant gimnazial

Cupa ”Hagi Danone” este o competitie de fotbal organizata pentru copiii nascuti
dupa data de 01.01.2007 si mai tineri, de catre Making Of Promotion si “Fundatia
Gheorghe Hagi”, in colaborare cu M.E.C.T.S.
1. PARTICIPANTI
Participa echipele unitatilor scolare si echipele cluburilor si asociatiilor sportive
afiliate la F.R.F. sau A.J.F, cuprinzand jucatori legitimati nascuti dupa 01.01.2007 si mai
tineri.
La Cupa ”Hagi Danone” au drept de participare elevii din unitatile de invatamant
preuniversitar, inscrisi in registrul matricol al unitatii scolare pe care o reprezinta, la data
de 15 septembrie a anului scolar respectiv. Elevii din centrele de excelenta si centrele
olimpice, scolarizati temporar in unitati de invatamant din localitatile in care
functioneaza acestea, au drept de participare numai pentru unitatile de invatamant de
unde provin si sunt inmatriculati.
DREPTUL DE JOC
UNITATI SCOLARE
Participarea in competitie se face pe baza urmatoarelor documente, care vor fi
prezentate Comisiei de Organizare
- Tabel nominal (cuprinzand numele si prenumele, data nasterii, clasa si scoala, viza
medicala cu semnatura si parafa medicului, semnatura profesorului de educatie
fizica si sport si fotografia elevului semnata si parafata de catre directorul scolii si
profesorul delegat (tabelul - se descarcă de pe site-ul www.cupahagidanone.ro trebuie sa contina numar de inregistrare din partea secretariatului scolii
respective)
- Copie Certificat de nastere stampilat si semnat de unitatea de invatamant
- Carnetul de elev valabil pentru anul scolar 2018- 2019 completat cu notele pe
semestrul I si notele curente, cu fotografia parafata si semnata
- Declaratia de renuntare si angajament completata si semnata de catre unul dintre
parinti.
ATENTIE! Lipsa unuia dintre documente conduce dupa caz la eliminarea din
competitie a echipei sau a jucatorilor in culpa.
CLUBURI sau ASOCIATII SPORTIVE
Participarea in competitie se face pe baza urmatoarelor documente:
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-

-

Carnetul de legitimare avand aplicata viza anuala (2018 respectiv 2019), si viza
medicala. Pentru etapa de zona si etapa finala este obligatoriu ca viza medicala sa
fie aplicata de catre Policlinica pentru Sportivi.
Copie legalizata dupa certificatul de nastere
Copie dupa B.I./C.I al unuia dintre parinti / tutore legal
Tabel nominal cuprinzand numele si prenumele, data nasterii, numarul carnetului
de legitimare, clasa si scoala, semnat si parafat de catre presedintele Asociatiei
Judetene de Fotbal.
Pasaport turistic pentru jucatorii echipelor calificate in etapa de zona si turneul
final. Acesta inlocuieste certificatul de nastere sau copia legalizata a acestuia si
adeverinta eliberata de catre unitatea scolara.
ATENTIE!
Nu se admit jucatori nou legitimati sau transferati dupa perioada oficiala de
transferari din iarna anului 2019, specifica fiecarui AJF unde este afiliat clubul
participant.
Lipsa unuia dintre documentele mentionate conduce dupa caz la eliminarea din
competitie a echipei sau a jucatorului-jucatorilor aflati in culpa.
Fotografia in grup a echipei impreuna cu presedintele Asociatiei Judetene de
Fotbal..

Lotul unei echipe – scolare / club - va fi compus din 12 jucatori, 1 antrenor, 1 delegat
= 14 persoane la etapele locale (pentru scoli) si la Turneul Final (pentru scoli,
respectiv cluburi).
ATENTIE!
Lipsa unuia dintre documente conduce dupa caz la eliminarea din competitie a echipei
sau a jucatorului/jucatorilor aflati in culpa.
Comisia de Organizare a etapei finale va valida dreptul de participare din punctul de
vedere al documentelor in cadrul sedintei tehnice organizate in preziua jocurilor.
Validarea dreptului de participare de catre Comisia de Organizare nu anuleaza dreptul
de contestatie al echipelor inainte de jocuri.
2. SISTEMUL DE DESFASURARE
Etapa pe zona a unitatilor scolare va fi organizata de Making Of Promotion si Fundatia
Gheorghe Hagi, cu sprijinul Asociatiilor Judetene de Fotbal.
Zona 1
Perioada: 30 – 31 martie 2019
Locul de desfasurare: Timisoara
Perioada de inscriere: 11 – 27 martie
Zona 2
Perioada: 06 – 07 aprilie 2019
Locul de desfasurare: Arad
Perioada de inscriere: 18 martie – 03 aprilie
Zona 3
Perioada: 13 – 14 aprilie 2019
Locul de desfasurare: Targu Mures
Perioada de inscriere: 25 martie – 10 aprilie
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Zona 4
Perioada: 10 – 11 – 12 mai 2019
Locul de desfasurare: Bucuresti
Perioada de inscriere: 8 aprilie – 7 mai
Zona 5
Perioada: 18 – 19 mai 2019
Loc de desfasurare: Iasi
Perioada de inscriere: 15 aprilie – 15 mai
Zona 6
Perioada: 25 – 26 mai 2019
Loc de desfasurare: Galati
Perioada de inscriere: 06 – 22 mai
Nota: Baremurile de arbitraj vor fi achitate de catre Making Of Promotion pe baza unei
Conventii de Colaborare intre aceasta si A.J.F.-ul organizator.
Programul etapei zonale
Inscrierile in competitie se vor face la Inspectoratul Scolar Judetean (inspectorul
scolar pentru educatie fizica). Toate jocurile din cadrul fazei zonale se vor disputa in
sistem eliminatoriu.
Ziua 1 (Sambata) - jocuri eliminatorii: Saisprezecimi de finala si Optimi de finala. Ziua a
2-a (Duminica) - jocuri eliminatorii: Sferturi de finala, Semifinale si Finala.
sportive. Inscrierile se vor face nominal la fiecare A.J.F, urmand ca lista nominala sa fie
transmisa la SC Making OFF Promotion SRL care va stabili zonele de desfasurare ale Cupei
Hagi Danone.
Turneul Final
Perioada: 29 mai – 01 iunie 2019
Loc de desfasurare: Constanta
Participanti:
- Cele sase castigatoare ale etapei zonale din cadrul competitiei unitatilor scolare
- Academia Hagi (campioana competitiei din 2018)
- Cluburi / asociatii sportive invitate de catre Academia Hagi
Castigatoarea Turneului Final de la Constanta va reprezenta Romania la Danone Nations
Cup 2019, de la Barcelona, la fel ca si campioana Cupei Hagi Danone, Editia 2018, echipa
Academia Hagi.
Cupa Hagi Danone: Regulamentul de joc
Terenul de joc: Lungime 60 m; Latime 40 m
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 La Turneul Final: Adancimea careului 10 metri; latimea careului 20 metri. Marcajul
liniei careului se va continua in partile laterale ale terenului (la ambele porti) pana
la linia de margine cu o linie punctata.
Dimensiunea portilor: Distanta intre stalpi 5 m; Inaltimea portilor 2m
Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 5
Lovitura de pedeapsa se executa dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul portii si la
distanta egala de stalpii portii.
Lovitura de colt se executa dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc in fiecare colt
al suprafetei de joc.
Durata jocului
- La Fazele zonale: jocurile se desfasoara pe durata unei singure reprize, de 20 de
minute (fara pauza)
- La Turneul Final:
1)Meciurile din faza grupelor se desfasoara pe durata unei singure reprize, de 20 de
minute (fara pauza)
2)Meciurile din semifinale si Finala se vor desfasura pe durata a doua reprize a cate
25 de minute fara prelungiri (timp efectiv dupa cronometru)
- Durata fiecarei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de
pedeapsa
- Pauza intre reprize va fi de 10 minute
Numar de jucatori:
- Fiecare echipa va fi formata din 7 jucatori de camp si un portar = 8 jucatori
- Un joc nu mai poate continua daca una dintre echipe are 3 jucatori eliminati
Inlocuiri de jucatori:
- Se pot efectua cand mingea este in joc sau in afara jocului
- Un jucator care a fost schimbat se poate intoarce pe teren ca inlocuitor pentru alt
jucator
- Numarul schimbarilor intr-un joc este nelimitat
- Jucatorul care intra in teren nu poate face acest lucru pana cand jucatorul care
paraseste suprafata de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.
Oricare dintre jucatorii de rezerva poate inlocui portarul avandu-se in vedere
urmatoarele conditii:
a) arbitrul trebuie informat inainte de efectuarea inlocuirii
b) schimbarea poate fi facuta numai cand jocul este interrupt
c) jucatorul de rezerva care a inlocuit portarul trebuie sa poarte un tricou care sa-l
deosebeasca de toti ceilalti jucatori
Daca in timpul efectuarii unei schimbari jucatorul de rezerva intra in teren inainte ca
jucatorul inlocuit sa paraseasca complet terenul:
a) Jocul este oprit
b) Jocul se reia printr-o lovitura libera indirecta executata de echipa adverasa din
locul unde s-a aflat mingea in momentul intreruperii jocului. Daca mingea se afla
in interiorul suprafetei de pedeapsa, lovitura libera indirecta se executa de pe
linia suprafetei de pedeapsa in locul cel mai apropiat unde s-a aflat mingea in
momentul intreruperii.
Echipamentul jucatorilor
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-un tricou cu maneca scurta sau lunga – numerotat. Numerele de pe tricou se vor pastra
obligatoriu pe tot parcursul turneului.
-pantalon scurt
-jambiere
-incaltaminte adecvata suprafetei de joc (teren de iarba / teren sintetic)
-aparatori – obligatorii pentru toti jucatorii
-portarul poate avea pantalon lung; echipamentul acestuia trebuie sa aiba o culoare
distincta fata de ceilalti jucatori si arbitri.
-jucatorii nu trebuie sa poarte ceva care este periculos pentru ei sau pentru alti jucatori,
inclusiv bijuterii
Pentru orice abatere de la aceste reguli jucatorul este trimis de catre arbitru in afara
suprafetei de joc pentru a-si corecta sau completa echipamentul. Jucatorul poate reintra
pe teren numai cand jocul este oprit si arbitrul verifica daca echipamentul este in ordine.
Arbitrul
Fazele zonale: 1 arbitru / meci.
Turneul Final: fiecare joc este condus de cate doi arbitri (cate unul in fiecare jumatate
de teren) care au autoritate deplina in aplicarea legilor jocului.
Deciziile arbitrului cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.
Fluierul de incepere
- Fiecare echipa se gaseste in jumatatea proprie de teren
- Oponentii echipei care incepe jocul trebuie sa se afle in terenul propriu, la o
distanta de cel putin 5 metri de minge, pana cand aceasta este in joc
- Un gol poate fi marcat direct dupa fluierul de incepere
Mingea de arbitru
Este modul de a relua jocul dupa o oprire temporara
Mingea in afara jocului
Mingea nu se joaca atunci cand:
a) A traversat in totalitate linia de poarta sau linia de tusa, pe sol sau in aer
b) Jocul a fost interupt de arbitru
Mingea se repune in joc cu mana, conform Legilor Jocului atunci cand depaseste in
totalitate linia de tusa pe sol sau in aer. Mingea se repune in joc cu piciorul din interiorul
careului atunci cand aceasta a iesit in aut de poarta.
Mingea in joc
- Mingea este in joc in toate celelalte situatii inclusive cand ricoseaza din barele
portii sau din arbitru
Pozitia de Ofside
“Un jucator se afla in pozitie afara din joc atunci cand depaseste linia careului aflata
la 10m de linia portii sau linia intrerupta dintre colturile careului si benzile laterale
ale terenului si este mai aproape de linia portii adverse decat mingea cat si de
penultimul adversar.”
*Aceasta regula se va aplica doar la Turneul Final.
Faulturi si comportament incorect – acestea sunt pedepsite dupa cum urmeaza:
Lovitura libera directa se acorda in urmatoarele situatii:
- Loveste sau incearca sa loveasca un adversar
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- Impinge un adversar
- Impiedica sau incearca sa impiedice un adversar
- Tine un adversar
- Atinge in mod deliberat mingea cu mana
Lovitura libera se executa din locul unde s-a comis infractiunea. Adversarii trebuie sa se
afle la o distanta de minimum 5 metri fata de minge.
Lovitura de pedeapsa
Se acorda daca un jucator a comis una din greselile enumerate mai sus in interiorul
propriei suprafete de pedeapsa, indiferent de locul in care se afla mingea, cu conditia ca
aceasta sa fie in joc.
Lovitura libera indirecta – se acorda in urmatoarele situatii:
- Portarul face una din urmatoarele greseli:
a) atinge sau controleaza mingea cu mainile dupa ce i-a fost pasata in mod
deliberat de catre un coechipier
b) atinge sau controleaza mingea cu mainile dupa ce a primit-o direct de la un
coechipier printr-o lovitura de reluare a jocului
In opinia arbitrului un jucator:
a) joaca intr-o maniera periculoasa
b) impiedica deliberat inaintarea unui advesrsar cand mingea nu este jucata
Lovitura libera indirecta se executa din locul unde a fost comisa greseala. Exceptie se
face in situatia in care greseala a fost comisa in interiorul suprafetei de pedeapsa, caz in
care lovitura se executa de pe linia ce marcheaza suprafata de pedeapsa, in locul cel mai
apropiat de unde s-a comis greseala.
Sanctiuni disciplinare
-Suspendarile temporare si eliminarea unui jucator sunt sanctiuni folosite in fotbalul pe
teren redus
-Acordarea a doua avertismente (cartonase galbene) implica eliminarea temporara pe o
durata de 2 minute
-Acordarea cartonasului rosu determina eliminarea temporara pe o durata de 5 minute.
-Jucatorul eliminat temporar va ramane intr-o zona langa masa oficialilor.
-Jucatorul va fi informat de catre arbitru sau oficialul meciului cand expira timpul de
eliminare.
-Jucatorul eliminat definitiv (2 cartonase rosii) va fi suspendat in functie de gravitatea
faptei. Acesta nu va avea drept de joc in urmatorul joc oficial.
Punctaj
Se vor acorda 3 puncte pentru joc castigat, 1 punct pentru joc egal, 0 puncte pentru joc
pierdut.
Departajarea echipelor
Daca dupa disputarea jocurilor din grupe doua sau mai multe echipe se afla la egalitate
de puncte se vor aplica in ordine, prin eliminare, fara a se mai reveni asupra lor,
urmatoarele criterii de departajare:
a) Cel mai mare numar de puncte in intalnirile directe
b) Diferenta de goluri in intalnirile directe
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c) Cel mai mare numar de goluri marcate in intalnirile cu echipele aflate la egalitate
de puncte
d) Golaverajul mai bun in intalnirile cu echipele aflate la egalitate de puncte
e) Golaverajul general mai bun in intalnirile cu toate echipele din grupa
f) Echipa cu varsta celor 12 jucatori mai mica fata de celelalte echipe cu care se afla
la egalitate de puncte.
Loviturile de departajare
- La jocurile eliminatorii din Fazele zonale si la semifinalele si finala Turneului de la
Constanta se vor executa lovituri de departajare, daca la expirarea timpului
regulamentar de joc echipele se afla la egalitate.
- Lovituri de departajare se vor executa dintr-un punct aflat la 7 metri de linia
portii.
- Prima serie de 5 (cinci) lovituri de departajare va fi executata de catre cinci
jucatori desemnati de catre antrenor dintre cei aflati in teren la terminarea
timpului de joc.
- Daca dupa efectuarea primei serii de departajare egalitatea persista, se vor
executa alternativ cate o lovitura de catre fiecare echipa de catre jucatorii care nu
au participat la executarea niciuneia din primele 5 lovituri de departajare, pana in
momentul in care una din echipe nu marcheaza.
- Ordinea de executie a loviturilor de departajare se stabileste prin tragere la sorti.
Pot executa lovituri de departajare toti jucatorii trecuti pe foaia de arbitraj, cu
exceptia jucatorilor care au fost eliminati pe parcursul jocului.
- Orice jucator de camp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de
departajare, singura conditie fiind aceea ca el trebuie sa-si schimbe tricoul.
Desemnarea ocupantei Locului al 3-lea
Turneele zonale si Turneul Final:
-La Cupa ”Hagi Danone” nu se disputa Finala Mica
-Echipele invinse in semifinale vor executa lovituri de departajare, invingatoarea acestei
serii obtinand locul al 3-lea in clasament.
Contestatii
Echipele au dreptul de a introduce contestatii astfel:
a) Inainte de inceperea jocului
- daca se contesta dreptul de joc al unuia sau mai multor jucatori din echipa adversa,
inscrisi in raportul de arbitraj, aratandu-se motivele in mod concret
b) In pauza sau dupa terminarea jocului inainte de restituirea carnetelor de
legitimare de catre arbitru
- daca se contesta identitatea unuia sau mai multor jucatori inscrisi in raportul de arbitraj
Cheltuieli
Etapele zonale
Organizatorii competitiei vor suporta costurile legate de inchirierea terenurilor de joc, a
ambulantei si a baremului de arbitraj.
- Baremul de arbitraj - 30 lei/net pentru fiecare arbitru
- Baremul va fi achitat in baza unei Conventii de Colaborare, la finalul fiecarui
turneu zonal.
Turneul Final de la Constanta
- Organizatorii vor asigura gratis cazarea si masa echipelor calificate (cu exceptia
clubului gazda, Academia Hagi).
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Deplasarea echipelor scolare calificate din cele sase faze zonale la Constanta (turretur) este suportata de catre organizatori (in baza unui Bon Fiscal).
- Baremul de arbitraj este suportat de catre Fundatia Gheorghe Hagi: 30 lei/net
pentru fiecare arbitru.
Titluri si premii
Premiile si trofeele la etapa de zona si la Turneul Final vor fi asigurate de catre
organizatori.
-

La finalul fiecarui meci de la Turneul Final, antrenorii celor doua echipe vor nota pe foaia
de arbitraj, de la formatia adversa, nominalizarile pentru:
<<Cel mai bun jucator>>.
Etapa zonala
- Cupe pentru primele trei echipe ale clasamentului fiecarei faze zonale
- Fiecare jucator va primi 1 Diploma de participare
- Fiecare antrenor va primi 1 Diploma de participare
- Vor fi acordate diplome si trofee pentru: “Golgheterul turneului” si “Cel mai bun
portar”
Turneul Final
- Cupe pentru primele trei echipe ale clasamentului fiecarei faze zonale
- Fiecare jucator va primi 1 Diploma de participare
- Fiecare antrenor va primi 1 Diploma de participare
- Vor fi acordate diplome si trofee pentru: “Golgheterul turneului”, “Cel mai bun
jucator”, “Cel mai tehnic jucator” si “Cel mai bun portar”
- Trofeul Supercupa Hagi Danone (care va ramane in posesia castigatoarei pana la
inceperea editiei urmatoare)
- Castigatoarea turneului va reprezenta Romania la Danone Nations Cup 2019.
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