Regulament Disciplinar
VictoryCup Editia a VII-a 2017
Articolul 1 - Obiectul
Prezentul regulament prevede abaterile de la statutul şi regulamentele
VictoryCup, determină sancţiunile aplicabile, reglementează organizarea şi
funcţionarea organismelor responsabile cu luarea deciziilor şi procedura de
soluţionare a cauzelor disciplinare.

Articolul 2 - Scopul Regulamentui
A. Acest regulament se aplică în cazul oricărui joc sau competiţii
organizate de VictoryCup.
B. În cazul în care, cu privire la sancționarea persoanelor aflate sub
incidența prezentului regulament există prevederi regulamentare
contradictorii ori diferite în regulamentele VictoryCup se vor aplica cu
prioritate prevederile Regulamentului Disciplinar. În cazul în care nu
există prevederi specifice în regulamentul disciplinar se vor aplica
normele mai favorabile persoanei sancționate.

Articolul 3 - Persoane
A. Următoarele persoane se află sub incidenţa acestui regulament:
- echipele validate la VictoryCup și oficialii acestora
- alte persoane a căror apartenenţă la o echipa este de notorietate
şi nu a fost contestată până la momentul săvârşirii unei abateri;
- jucatorii, antrenorii, managerii sau responsabilii echipelor
- spectatorii
- oficialii de meci
B. Persoanele menționate la alin. A sunt obligate, în orice moment, să
recunoască principiile de bază ale fotbalului si minifotbalului românesc,
statutele și regulamentele VictoryCup.

Articolul 4 - Aplicarea in timp
A. Regulamentul se aplică faptelor săvârşite după intrarea sa în vigoare, l
startul ediției cu numărul 7 VictoryCup.

Articolul 5 - Definiții
A. Teren: spatiu amenajat pentru competiţii sportive
Teren de joc: terenul de joc si anexele
B. Înainte de joc : perioada cuprinsă între momentul sosirii echipelor la
teren şi lovitura de începere a jocului.
C. După joc: perioada cuprinsă între fluierul final al arbitrului şi momentul
părăsirii terenului de către echipa vizitatoare şi oficialii de meci.
D. Joc oficial: joc programat în campionat, Cupa VictoryCup sau altă
competiţie desfăşurată sub egida VictoryCup; rezultatul jocului
contează sub aspectul câştigării de puncte în clasament sau a calificării
în fazele următoare.
E. Oficiali: persoane (cu excepţia jucătorilor) care desfăşoară o activitate
legată de fotbal la VictoryCup sau la o echipa, indiferent de funcţie şi
de genul de activitate
F. Oficial de joc: arbitrii, al treilea oficial, observatorul de joc.
G. Instanţa disciplinară: Comisia de disciplină

Articolul 6 - Vinovatia
A. Dacă nu se prevede altfel, abaterile se sancționează dacă au fost
săvârşite cu intenţie sau din culpă.

Articolul 7 - Raspunderea echipelor și a responsabilor
A. Echipele si responsabilii echipelor sunt responsabili pentru conduita

jucătorilor, oficialilor, membrilor, suporterilor lor şi a oricăror alte
persoane care le reprezintă sau a căror apartenență la acestea este de
notorietate. Responsabili echipelor sunt obligate la plata penalităților
corespunzatoare abaterilor comise.
B. Echipele si responsabilii echipelor sunt
de comportarea suporterilor proprii.

răspunzători de acţiunile sau

C. Echipele și responsabilii echipelor răspund direct de modul în care sunt
executate sancţiunile de către jucătorii, oficialii lor sau alte persoane
care le reprezintă sau a căror apartenență la acestea este de
notorietate. In acest sens echipele sunt obligate să achite penalitățile
pecuniare aplicate persoanelor menționate anterior, prevăzute de
regulament ori stabilite de comisiile jurisdicționale prin hotărârile
Comisiei de Disciplină și Comsiei de Organizare, până la următorul
meci programat al echipei afalată în culpă.
D. Distrugerea ori deteriorarea bunurilor aparținând oragnizatorilor,
arbitrilor, oficialilor, aflate în incinta terenului cu ocazia disputării unui
joc se sancționează cu contravaloarea reparațiilor bunului deteriorat
sau contravaloarea bunului distrus după caz.

Articolul 8 - Participanții
A. Participanţii la săvârșirea unei abateri sunt persoanele care contribuie
la comiterea acesteia în calitate de autori/coautori, instigatori sau
complici.
B. Autor/coautor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit,
singur/împreună cu altă persoană abaterea disciplinară.
C. Instigator este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană
să săvârşească o abatere prevăzută de regulamentul disciplinar.
D. Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice
mod la săvârşirea unei abateri disciplinare.
E. La individualizarea sancțiunii, instanţa disciplinară va ţine cont de
gradul de vinovăţie al participanților la săvârșirea abaterii disciplinare.
Sancțiunile prevăzute pentru abaterile disciplinare din prezentul
regulament se aplică tuturor participanților.

Articolul 9 - Sancţiuni aplicabile deopotrivă persoanelor fizice şi juridice
A. Persoanelor fizice şi persoanelor juridice le sunt deopotrivă aplicabile
următoarele sancţiuni:
- avertisment verbal
- avertisment scris
- penalitate sportivă
- muncă in folosul VictoryCup
- penalitate pecuniara
- excluderea din competiție cu asumarea sancțiunilor conform
contractului de prestări servicii semnat intre reprezentantul persoana fizică sau juridică- și D&A VictoryCUP.

Articolul 10 - Sancţiuni aplicabile persoanelor fizice si juridice
A.Următoarele sancţiuni sunt aplicabile numai persoanelor fizice:
- avertisment (cartonaș galben);
- eliminare (cartonaș roșu);
- suspendarea dreptului de participare la un număr de jocuri
oficiale sau pentru o perioadă de timp;
- interzicerea accesului la vestiare și/sau pe banca de rezerve;
- interzicerea accesului la teren;
- excluderea din activitatea competiţională în cadrul ediției cu
numărul 7.
B. Folosirea in jocurile organizate în ediția cu numărul 7 a Victory Cup a unui
jucător aflat în stare de ebrietate se sancționează cu:
- Avertisment, dacă a fost descoperit înainte de joc și nu va mai putea
participa la joc, suspendare o etapa și penalitate financiară de 150 lei.
- Scoaterea de pe terenul de joc, cu drept de înlocuire, dacă a fost
descoperit în timpul jocului, suspendat o etapa și penalitate financiară
de 150 lei
C. Următoarele sancţiuni sunt aplicabile numai echipelor:
- interdicția de a legitima sau transfera jucători;
- anularea rezultatului unui joc;
- excluderea din competiţiile în curs și/sau viitoare;

-

pierderea jocului prin forfait, masa verde,
depuncatrea;
neprogramarea pentru jocurile următoare;
interzicerea dreptului de a promova.

Articolul 11 - Avertismentul
A. Avertismentul constă în notificarea verbală sau scrisă prin care se
atrage atenţia celui în cauză să ia măsurile necesare pentru a nu mai
săvârşi încălcări ale reglementărilor din domeniul fotbalului, o dată cu
menţionarea faptului că la o nouă abatere se va aplica o sancţiune mai
gravă.

Articolul 12 - Cartonasul galben
A. Cartonaşul galben este avertismentul dat de arbitru unui jucător în
timpul jocului pentru a sancţiona comportarea nesportivă de o
gravitate redusă.

Articolul 13 - Eliminarea (cartonaşul roşu)
A. Eliminarea este dispoziţia dată în timpul unui joc de arbitru unei persoane de a
părăsi terenul de joc şi împrejurimile acestuia, inclusiv banca de rezerve.
Persoanei care a fost eliminată i se permite accesul în tribună.
B. În cazul jucătorilor, eliminarea este urmarea unui cartonaş roşu direct sau
indirect (cumul de cartonaşe galbene).
C. O eliminare determină automat suspendarea pentru jocul următor, atât pentru
jucători, cât și pentru oficiali, până când organismul responsabil cu luarea
deciziei urmează să individualizeze sancţiunea în funcţie de gravitatea faptelor.
D. Nerespectarea prevederilor de la pct. C atrage sancționarea echipei cu pierderea
meciului în care a fost folosit un jucător aflat în stare de suspendare la masa
verde, 3-0.

Articolul 14 - Suspendarea

A. Suspendarea constă în interzicerea participării la următorul joc şi de a avea
acces in spatiul tehnic destinat echipei şi în incinta terenului de joc.
B. De regulă, suspendarea este stabilită în număr de jocuri (etape) pentru jucători,
antrenori, delegati sau manageri.
C. Dacă suspendarea urmează să fie executată în număr de jocuri, în jocurile de
suspendare vor fi contorizate si partidele amicale, însă numai cele din țintarul
VictoryCup.
D. Un jucător își va executa jocurile de suspendare survenite în urma
cartonașelor roșii sau în urma comportamentului nesportiv începând cu
următorul joc programat, fie că partida se va disputa în Cupă, în campionat
sau în meci de BARAJ.
E. În cazul comportamentului nesportiv un jucator /oficial poate fi suspendat
și EXCLUSIV în baza consemnărilor făcute de observatorul de joc în
raportul de arbitraj, consemnări aduse la cunoștință managerului din care
face parte jucătorul la finalul jocului!

Articolul 15 - Penalitatea sportivă pecuniară
A. Penalitatea sportivă constă în obligarea unei persoane care a săvârșit o abatere
disciplinară la plata unei sume de bani în contul VictoryCup, după caz.
Penalitatea sportivă pecuniară reprezinta plata curenta si neplata ei la termen
atrage masurile sancționătorii corespunzătoare.
B. Penalitatea sportivă se aplică în cazul sancţionării oricărei abateri prevăzută de
prezentul regulament şi nu poate fi mai mică de 5 lei şi nici mai mare de 5000 de
lei.
C. Cuantumul penalităţilor sportive pentru fiecare abatere este prevăzut în ANEXA
prezentului regulament.
D. Responsabilii echipelor sunt, în mod solidar, responsabili pentru penalităţile
aplicate jucătorilor şi oficialilor lor.

Articolul 16- Interdicţia de a legitima sau transfera jucători
Interzicerea transferurilor împiedică echipa sancţionata să mai legitimeze sau să
transfere jucători (în calitate de cesionar) în prima sau în următoarele două perioade de
transfer.

Articolul 17 - Excluderea din competiţie
Excluderea constă în interzicerea dreptului unei echipe de a participa la competiţiile în
curs și/sau la cele viitoare organizate de VictoryCup.

Articolul 18 -Depunctarea
Echipa poate fi sancţionată cu depunctarea (3-15 puncte) din cele pe care
le-a obţinut deja.

Articolul 19 - Pierderea jocului cu 3-0 (forfait)
A. Echipele sancţionate cu forfait sunt considerate că au pierdut jocul cu
scorul de 3-0.
B. Dacă diferenţa de goluri la sfârşitul jocului respectiv este mai
mare de 3-0, organizatorul de joc se poate adresa Comisiei de
Organizare pentru a menține rezultatul din teren.

Articolul 20 – Evidenţa sancţiunilor
A. Evidenţa cartonaşelor, eliminărilor şi suspendărilor se păstrează de VictoryCup.
B. Cartonașele galbene sunt preluate în cadrul fazelor succesive ale aceleiaşi
competiţii.
C. Avertismentele (cartonașele galebene) primite în sezonul regular al
VictoryCup ”Liga I” și ”Liga a 2-a” nu vor fi preluate în jocurile de BARAJ!
ATENȚIE însă la articolul 16 și prevederile legate de comportament nesportiv
sau cartonașe roșii.

Articolul 21 – Executarea suspendărilor
A. Suspendarea persoanelor fizice, jucători sau oficiali (alta decât
cea pentru cartonaşe galbene) se execută începând cu primul
joc oficial, desfăşurat după luarea hotărârii, respectiv, după
eliminarea din teren, în calcul intrând atât etapele de
campionat, cât și cele din cadrul Cupei VictoryCup, după caz, cu
următoarele precizări:

-

-

-

-

suspendarea se execută în ordinea în care se desfăşoară jocurile,
dacă aceasta este diferită de programarea iniţială, urmare a
reprogramării unor jocuri;
sancţiunile jucătorilor transferaţi se execută în totalitate sau
partea rămasă neexecutată, începând cu primul joc oficial
disputat de echipa echipei la care au fost transferaţi;
jucătorii eliminaţi cu ocazia unui joc oficial nu au drept de joc
până la pronunţarea hotărârii instanţei disciplinare, care se face
conform întrunirii, de urgență după caz, a Comisiei de Disciplină,
de la data la care s-a săvârşit abaterea disciplinară
în caz de neprezentare a echipei proprii la jocul la care trebuie să
înceapă executarea suspendării, executarea sancţiunii NU este
luată în calcul.
în caz de neprezentare la joc a echipei adverse, sau de pierdere
a jocului prin forfait de către aceasta, suspendarea se considera
executată la acel joc;
în cazul jocurilor care nu se mai dispută datorită retragerii sau
excluderii unor echipe din campionat, dar care se omologhează
cu rezultatul de 3-0 în favoarea echipelor adverse, suspendarea
se consideră efectuată;
jucătorii și antrenorii eliminați cu ocazia unui joc oficial au drept
de joc în cadrul meciurilor amicale din țintarul VictoryCup.
Suspendarea ca urmare a cumulului de cartonaşe galbene
intervine din oficiu şi se execută începând cu primul joc oficial, în
ordinea în care se desfăşoară jocurile, în calcul intrând numai
jocurile din cadrul competiţiei în care a fost înregistrat cumulul
de cartonaşe galbene (Ex. cartonașele galbene din campionat
sunt contorizate în campionat, cartonașele galbene din Cupa
Victory Cup sunt contorizate în Cupa Victory Cup).
Două cartonaşe galbene primite de un jucător în acelaşi
joc conduc la eliminare (cartonaş roşu) şi la suspendarea
automată pentru minim un joc -suspendare judecată de
Comisia de Disciplină conform faptelor care au generat
cartonașul roșu-. În acest caz, organizatorii vor contoriza
în statistica jucătorului cartonașul roșu și un singur
cartonaș galben din cele două care au dus la eliminare.

B. Dacă un jucător primeşte avertisment în 4 (patru) jocuri
diferite din campionat, Liga 1, Liga 2, el va fi automat
suspendat pentru următorul joc din competiţia respectivă.
Aceeaşi sancţiune se aplică şi atunci când jucătorul acumulează
7 (şapte) şi, respectiv, 9 (nouă) avertismente în aceeaşi
competiţie. Începând cu al 10 (zecelea) avertisment primit în

aceeaşi competiţie, la fiecare alt cartonaş galben, jucătorul
este automat suspendat pentru următorul joc.
C. Dacă un jucător acumulează 2 (două) cartonașe galbene în
Cupa Victory Cup, automat va fi suspendat în următorul meci,
iar începând cu al 3 (treilea) cartonaș galben va fi suspendat în
fiecare joc care urmează fiecărui avertisment încasat.

D. Dacă un joc întrerupt este reprogramat şi urmează să se dispute în
întregime, din primul minut, orice cartonaş galben primit de jucători
în jocul întrerupt se anulează.
E. Dacă jocul s-a întrerupt și este reluat din minutul în care a fost reluat,
cartonașele primite inițial sunt luate în calcul la reluarea jocului.
F. În cazul în care un joc este întrerupt și nu se va mai relua,
rezultatul fiind decis la masa verde (forfait, 3-0), cartonașele
din meci vor fi anulate, iar jucătorii se vor supune deciziilor
Comisiei de Disciplină.

.

G. Dacă un jucător, avertizat cu cartonaş galben, săvârşeşte o altă
abatere pentru care este sancţionat cu eliminare (direct cartonaş roşu)
în acelaşi joc, cartonaşul galben primit în jocul respectiv se menţine.
H. Sancţiunea de suspendare aplicată oficialilor are ca efect următoarele
interdicţii:
- de a avea acces în incinta terenului de joc
- de a lua loc pe banca de rezerve şi de a conduce echipa
- în incinta terenului de joc;

Articolul 22 - Executarea altor sancţiuni
A. În cazul penalizării cu puncte în campionatul în curs echipei
sancţionate i se vor scădea numărul de puncte din cele deja câştigate.
Dacă numărul de puncte câştigate este mai mic decât sancţiunea
aplicată, acestea vor fi scăzute o dată cu dobândirea lor, până la
momentul executării în totalitate a sancţiunii pronunţate.
B. Echipa sancţionată cu neprogramarea la jocurile oficiale este
considerată ca neprezentată şi va pierde jocurile respective prin forfait,

masa verde, 3-0. Dacă, urmare a executării acestei sancţiuni, o echipă
nu este programată la două jocuri din cadrul aceleiaşi ediţii, echipa
este exclusă din competiţie.. Penalitatea sportivă constă în obligarea
persoanei fizice/ juridice sau structurii sportive sancţionate de a plăti
în contul VICTORYCUP o sumă de la 15 lei - 5000 de lei. Penalitatea
sportivă se plăteşte în maxim 15 de zile, sub sancţiunea interzicerii
dreptului de a desfăşura orice activitate fotbalistică, respectiv a
neprogramării la jocuri, până la executarea integrală a obligaţiei de
plată, în acest din urmă caz, aplicându-se în mod corespunzător
dispoziţiile alineatului precedent.
C. Responsabilii echipelor răspund în mod solidar de penalităţile sportive
aplicate jucătorilor, oficialilor sau altor persoane care le reprezintă sau
persoanelor a căror apartenenţă la o echipă este de notorietate, în
cazul neplăţii integrale sau la termen a penalităţilor sportive de către
cei sancţionaţi. Pentru evitarea oricărui dubiu în cauzele de mai sus
echipele nu se citează.

Articolul 23 - Abateri sancţionate cu avertisment (cartonaș galben) de arbitru
A. Un jucător este avertizat și i se arată cartonașul galben atunci când comite una
din următoarele abateri:
- comportare nesportivă;
- își manifestă dezaprobarea față de deciziile arbitrului prin vorbe și/sau
gesturi nesportive
- întârzierea reluării jocului;
- nerespectarea distanţei regulamentare la executarea loviturilor libere şi la
loviturile de colţ;
- intrarea sau reintrarea în terenul de joc fara sa astepte ieșirea celuilalt
coechipier
- părăsirea intenţionată a terenului de joc fără încuviinţarea arbitrului;
- simularea.
- lovirea mingii inainte de fluierul arbitrului
- ATENȚIE. În urma oricărui act de comportomant nesportiv,
organizatorul poate sancționa jucătorul sau echipa din care acesta
face parte cu suspendări, avertismente verbale, avertismente scrise
și chiar excluderea din competiție!

Articolul 24 - Abateri sancţionate cu cartonasul roșu de către arbitru
A. Un jucător trebuie eliminat de arbitru pentru săvârşirea uneia dintre

următoarele abateri prevăzute de ”Legile Jocului”:
- abatere gravă
- comportare violentă;
- scuiparea unui adversar sau a oricărei alte persoane;
- folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase sau
grosolane;
- primește al doilea avertisment în cursul aceluiași joc
-

ATENȚIE. În urma oricărui act de comportomant nesportiv,
organizatorul poate sancționa jucătorul sau echipa din care
acesta face parte cu suspendări, avertismente verbale,
avertismente scrise și chiar excluderea din competiție!

Articolul 25 - Deciziile disciplinare luate de arbitru
A. Deciziile disciplinare luate de arbitru pe terenul de joc sunt definitive şi
irevocabile, isi produc efectele pe durata jocului şi nu pot fi revizuite
de organele jurisdicţionale ale VictoryCup.

Articolul 26 -Abateri împotriva oficialilor
Persoana care săvârşeşte abateri împotriva oficialilor de joc (arbitri,
organizatori, staff medical, etc) se sancţionează astfel:
- suspendare pentru comportare jignitoare ori ameninţare la
adresa acestora între 2 si 15 etape și amendă între 10 si 500 lei.
- suspendare pentru pentru bruscare sau constrângere între 3-20
etape și amendă între 30- 500 lei.
- suspendare pentru scuipare între 5-10 etape și amendă între 50
și 500 lei.
- suspendare pentru lovire între 10 - 24 de etape și amendă între
300- 500 lei.
-

ATENȚIE. În urma oricărui act de comportomant nesportiv,
organizatorul poate sancționa jucătorul sau echipa din care
acesta face parte cu suspendări, avertismente verbale,
avertismente scrise și chiar excluderea din competiție!

Articolul 27 -Participarea neregulamentară la joc

A. Un jucător care participă la un joc oficial în echipa altui club decât cel
la care este legitimat, se sancţionează cu pierderea meciului la masa
verde de catre echipa care l-a folosit si suspendarea fotbalistului în
cauza pe o perioadă de 3-5 jocuri.
B. Pentru fapta prevazuta la pct. A se sanctioneaza si antrenorul si/sau
oficialii care au cunostinta de savarsirea acesteia cu sancțiunea
pecuniară intre 100 si 150 lei.

Articolul 28 - Refuzul de a părăsi terenul de joc
Refuzul unui jucător, antrenor sau alt oficial de a părăsi de îndată terenul de
joc sau banca de rezerve după ce a fost eliminat de arbitru, fapt ce a
determinat întârzierea sau oprirea jocului, se sancţionează cu suspendarea
de la 2 la 6 jocuri, în cazul jucătorilor sau antrenorilor, oficialilor.

Articolul 29 - Intrarea neautorizată şi/sau aruncarea de obiecte în teren
A. Fapta jucătorului de rezervă, antrenorului sau altui oficial de a intra în
terenul de joc fără încuviinţarea arbitrului, în timpul jocului, în scopul
de a întrerupe, întârzia sau a perturba jocul ori pentru a obţine un
avantaj pentru echipa proprie, se sancţionează cu suspendare de la 2
la 6 jocuri, în cazul jucătorilor sau antrenorilor și cu suspendare.
B. În cazul în care fapta arătată la alin. 1 de mai sus, a avut drept
consecinţă împiedicarea înscrierii unui gol în poarta echipei proprii,
persoana în cauză va fi sancţionată cu suspendare de la 6 la 8 jocuri,
în cazul jucătorilor, antrenorilor, oficialilor etc.
C. Fapta persoanelor aflate pe banca de rezerve de a arunca în teren, în
timpul desfăşurării jocului, o minge sau un alt obiect, în scopul de a
întrerupe, întârzia sau perturba jocul ori de a crea un avantaj pentru
echipa proprie, se sancţionează cu suspendare de 2 jocuri, în cazul
jucătorilor, antrenorilor, managerilor etc.

Articolul 30 - Neprezentarea, retragerea de pe teren sau refuzul de a relua
jocul, neprogramarea, teren neregulamentar
A. Neprezentarea la un joc oficial, întârzierea la joc peste termenul regulamentar se
sancționează cu pierderea jocului la masa verde.

B. Neprezentarea la 4 jocuri din cadrul ediției cu numărul 7 se sancţionează cu
excluderea din competiţie a echipei în cauză.
C. Neprezentarea la două jocuri consecutive din cadrul ediției cu numărul 7 se
sancționează cu excluderea din competiție a echipei în cauză.
D. În caz de neprezentare la jocurile de baraj, înainte de startul barajului, echipele
respective vor fi excluse din competiţie, locul lor în baraj urmând să fie luat de
următoarea cea mai bine clasată formație din aceeași serie.
E. Echipa care refuză să joace un joc, să continue jocul care a început sau să se
prezinte pentru continuarea unui joc întrerupt, va fi sancţionată cu pierderea
jocului la masa verde. În cazuri grave, echipa poate fi depunctată sau exclusă din
competiţie
F. Echipele care nu s-au prezentat la jocurile oficiale sunt obligate să ramburseze
organizatoarilor toate cheltuielile efectuate de acestea pentru organizarea
jocurilor respective. Suma datorată pentru fiecare meci este de 320 lei, iar plata
se va face în termen de 7 zile de la data pronunţării hotărârii, în caz contrar
echipa debitoare nu va mai fi programat la următoarele jocuri.

G. Neprogramarea unei echipe la un joc oficial poate interveni ca urmare a

neexecutării unor obligaţii, echipa în cauză fiind sancţionată cu pierderea jocului
la masa verde.

ARTICOLUL 31- Comisii abilitate de judecată, autoritatea disciplinara
A. Autoritatea disciplinară în cadrul ediției cu numărul 7 a Victory Cup
este Comisia de Organizare prin Comisia de Disciplină.
Comisia de Disciplină are dreptul de a investiga, a judeca și după caz, a
sancționa jucătorii, managerii, oficialii sau echipele vinovate.

B. Regulile de disciplina, abaterile si sanctiunile disciplinare sunt cuprinse
in prezentul regulament si sunt elaborate de Comisia de Organizare a
Victory Cup.

C. Prezentul regulament se aplică echipelor, reprezentanților echipelor,
oficialilor, jucătorilor, în cazul în care savărsesc abateri disciplinare pe
terenul de joc, în incinta terenului de joc, la vestiare sau în orice altă
parte a bazei sportive în care se desfăsoară jocurile de cupa și de
campionat din cadrul ediției cu numarul 7 a Victory Cup, înainte, în
timpul sau după terminarea partidelor.

D. Orice caz neprevăzut din / în prezentul regulament poate fi soluționat
prin analogie, de comisia de organizare sau bazată pe propriile
convingeri.
E. Jucătorii, managerii sau oficialii echipelor angrenate in ediția cu
numarul 7 a Victory Cup nu pot invoca necunoașterea, cunoașterea
insuficientă sau interpretarea eronată a regulamentelor pentru a fi
exonerate de raspunderea disciplinara.
F. Jucatorii, managerii si oficialii echipelor angrenate in editia cu numarul
7 a Victory Cup se supun autorității disciplinare ale organizatorului,
recunosc și respectă regulamentele, deciziile și alte norme ale acestuia
precum regulamentul jocului și se obligă se se comporte în
conformitate cu principiile de loialitate, integritate, si sportivitate
cuprinse în prezentul regulament.

Articolul 32 - Autorități competente în materie disciplinară
A. Arbitrul este competent să ia deciziile în materie disciplinară în timpul
jocului de fotbal
B. Deciziile arbitrului luate în timpul jocului de fotbal (de la intrarea până
la ieșirea acestuia de pe terenul de joc) sunt definitive.
C. În mod excepțional, derogând de la prevederile alin. B de mai sus,
Comisia de disciplină si/sau Comisia de Organizare a VictoryCup are
competența de a:
- sancționa abaterile grave care nu au fost văzute de arbitru
- stabili sancțiunile aplicabile în ceea ce privește abaterile
disciplinare sancționate cu eliminare, în conformitate cu
dispozițiile regulamentului disciplinar.
Articolul 33 - Intrarea în Vigoare
A. Prezentul regulament a fost adoptat de Comisia de Organizare a
Victory CUP in cadrul sedintei din data de 1.05.2017 si intra în vigoare
la data de 5.05.2017.

B. Prezentul regulament este asumat de reprezentantii echipelor
participante in editia cu numarul 7 prin semnarea contractului de
prestari servicii cu D&A Victory Cup.

Articolul 34 - Dispozitii finale
A. Autoritatea disciplinara in cadrul editiei cu numarul 6 a Victory Cup
este Comisia de Organizare prin Comisia de Disciplina.

B. Comisia de Disciplina are dreptul de a investiga, a judeca si dupa caz,
a sanctiona jucatorii, managerii, oficialii sau echipele vinovate.
C. Jucatorii, managerii si oficialii echipelor angrenate in editia cu numarul
6 a Victory Cup se supun autoritatii disciplinare ale organizatorului,
recunosc si respecta regulamentele, deciziile si alte norme ale acestuia
precum regulamentul jocului de minifotbal si se obliga se se comporte
in conformitate cu principiile de loialitate, integritate, si sportivitate
cuprinse in prezentul regulament.

ANEXA 1 - PENALITATI
VictoryCup Editia a VII-a 2017

1

A

INSCRIERE CAMPIONAT

300 Lei

B

INSCRIERE CUPA

100 Lei

2

A

CLIMATIZARE TEREN

15 Lei / meci

3

A

LEGITIMARE JUCATORI

5 Lei / jucator

B

TRANSFER

100 Lei /
jucator

C

LEGITIMARE DUPLICAT

5 Lei / jucator

4

A

CONTESTATIE

50 Lei

5

A

CARTONAS GALBEN

5 Lei

B

CUMUL CARTONASE GALBENE - 4

50 Lei

C

CUMUL CARTONASE - 7

75 Lei

D

CUMUL CARTONASE - 9

100 Lei

E

CUMUL CARTONASE - 10

150 Lei

A

FOLOSIREA UNUI JUCATOR IN STARE DE
SUSPENDARE

100 Lei

B

INSCRIEREA UNUI JUCATOR SUSPENDAT IN
RAPORTUL DE ARBITRAJ

100 Lei

C

INCITAREA LA COMPORTAMENT JIGNITOR JUCATOR SAU OFICIAL

100 LEI

D

INCITAREA LA VIOLENTA SI URA

150 LEI

E

CAZURI GRAVE

100 - 500 Lei

6

F

PROVOCAREA PUBLICULUI

100 Lei

G

COMPORTARE JIGNITOARE JUCATOR SAU OFICIAL

100 Lei

7

A

COMPORTARE CARE ADUCE PREJUDICII IMAGINII
VICTORYCUP

500 - 1000 LEI

8

A

PROTESTE - JUCATOR SAU ANTRENOR

25 LEI

9

A

PARASIREA BANCII TEHNICE DE CATRE JUCATOR
SAU OFICIAL

50 LEI

10 A

FUMATUL IN SUPRAFATA TEHNICA

500 LEI

11 A

AMENINTAREA UNUI OFICIAL DE CATRE JUCATOR
SAU OFICIAL

200 LEI

12 A

JUCATORI PARTICIPANTI LA INCAIERARE

100 LEI

LOVIRE SAU VIOLENTA COMISA DE JUCATOR SAU
OFICIALI

500 - 1000 LEI

13 A

FALSUL

100-500 Lei

14 A

REFUZUL DE A COMUNICA INFORMATII

200 Lei

15 A

JUCATORI SANCTIONATI CU CARTONAS ROSU DIRECT

30 - 1000 Lei

16 A

BRUSCARE

100 Lei

17 A

ABATERI IMPOTRIVA OFICIALILOR - AMENINTARI

200 - 1000

ABATERI IMPOTRIVA OFICIALILOR - BRUSCARE

300 - 1000

FAPTA DE A SCUIPA ARBITRII

500 - 1000 LEI

ABATERI IMPOTRIVA OFICIALILOR - LOVIRE

750 - 1000 Lei

B

B
18 A
B

C

LOVIRE ARIBITRII - OBSERVATORII

7500 - 1000
Lei

D

LOVIRE CU VATAMARE FIZICA

1000 Lei

19 A

PARTICIPARE LA JOCUL OFICIAL AL UNEI ALTE
ECHIPE

100 Lei

20 A

REFUZUL DE A PARASI TERENUL DE JOC - JUCATORI 100-500
- OFICIALI

21 A

ARUNCARE OBIECT IN TEREN

100 - 500

22 A

COMPORTARE NEREGULAMENTARA A ECHIPEI - 5
JUCATORI AVERTIZATI

100 LEI

B

COMPORTARE NEREGULAMENTARA A ECHIPEI - 3
JUCATORI AVERTIZATI

500 LEI

23 A

COMPORTARE NEREGULAMENTARA A ECHIPEI GRUP DE JUCATORI AMENINTA ARBITRUL

500 LEI

24 A

NEPREZENTAREA LA JOC

320 LEI\JOC

25 A

REFUZUL DE A JUCA SAU A CONTINUA JOCUL

100 - 300 LEI

26 A

NEEXECUTAREA DISPOZITIILOR DATE DE ARITRII

50 - 500 LEI

Dispozitii finale
A. Teremenul pentru plata penalitatilor este de 7 zile
B. Neachitarea sumelor stabilite prin prezenta, conduce la:
- neinscrierea in campionat
- neporgramarea la jocuri

