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1. Introducere. 
 
Campionatul AMOLIGA (denumit în continuare - Сampionat) se desfășoară după principiu: 
„AMOLIGA” - semi-profesioniști.  

 
2. Principiile și obiectivele. 

 
1.  Principiul de bază al desfășurării AMOLIGA este atragerea populației către un mod de viață 
sănătos, menținerea spiritului sportiv și a unui corp sănătos, capacitatea de a concura cu 
sportivii din țări străine. 
2.  Dezvoltarea sporturilor de masă și promovarea echipelor de fotbal amatori pentru a 
participa la turnee și campionate între orașe și internaționale. 
3.  Identificarea și selecția celor mai bune echipe, a celor mai talentați jucători și cluburi de 
fotbal amatori din toată Republica Moldova. 
4.  Crearea unei societăți sportive ce înțelege, respectă regulile și tradițiile sportive. 
5.  Organizarea timpului liber pentru amatorii fotbalului. 
6.  Negarea oricărei manifestări a principiilor rasismului și șovinismului. 
7.  Dezvoltarea relațiilor de prietenie între echipe, jucători și organizații. 
 
 

3. Participanti, condiții de participare a echipelor. 
Echipe.  

 
1. La Campionat pot participa diferite formațiuni de fotbal (denumite în continuare ECHIPE), 

înregistrate la Socca Moldova și care au obținut licența de participare. Echipele se angajează 
să respecte cerințele și deciziile comitetului de organizare  AMOLIGA (denumit în continuare 
CO) și reglementările ale AMOLIGA, să achite taxe de participare și alte plăți în termen și în 
modul stabilit de comitetul CO în conformitate cu prezentele reglementări. Organizarea și 
desfășurarea competițiilor se realizează în conformitate cu prezentul regulament, aprobat 
de CO la startul Campionatului. 

2. Organizarea Сampionatului se desfăsoară in conformitate cu prezentul Regulament si cu 
Codul Disciplinar aprobat, de CO la startul Campionatului. 

3. Termenul de legitimare a echipelor/jucătorilor pentru participarea la Campionat: 
- Primăvara până la 14.03.2021. 
- Toamna până la 05.09.2021. 

4. Prima etapă a campionatului va avea loc pe: 
- Primăvara de pe data de 19.03.2021. 
- Toamna de pe data de 10.09.2021. 

5. Lotul echipei - numărul jucătorilor incluși în raportul meciului nu trebuie să depășească 15 
persoane. 

6. Lotul total a echipei poate include până la 20 jucători si 3 reprezentanti a staff-ului tehnic. 
Acesta trebuie depusă la OK cu cel mult 5 zile înainte de startul Campionatului. 

7. Echipele-participante sunt obligate să transmită pe emailul CO info@socca.md  
      tabelul nominal a echipei in formă stabilită. Modelul a tabelului nominal este plasat pe             
site-ul www.socca.md                                                                                     
8. Jucătorii echipelor participante la Campionat sunt obligați să se prezinte la sesia foto pentru 

site-ul oficial Socca Moldova până la a doua etapă, inclusiv. În lipsa unei fotografii a unui 

mailto:info@socca.md
http://www.socca.md/
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jucător până la finalul etapei a doua a Campionatului, jucătorul nu va avea permis să fie 
present in raportul meciului. 

9. Echipa are dreptul să includă/excludă doi jucători între etapa a 4 si a 5 dintre jucători care 
nu sunt incluși în tabelele nominale a echipelor participante in Campionat.  

10. Toți membrii echipei participante, care nu se află pe teren, trebuie să rămână în limitele 
zonei tehnice definite pentru ei. 

11. Pe banca de rezervă în timpul meciului pot fi prezenți doar jucători inclulși in raportul 
jocului pentru acest meci. 

12. Echipele care participă la Campionat sunt obligate: 
a) să respecte reglementările privind organizarea și desfășurarea Campionatului 
AMOLIGA de minifotbal; 
b) să înregistreaze jucătorii în conformitate cu cerințele stabilite și să prezinte toate 
documentele necesare pentru aceasta; 
c) să semneze un acord de parteneriat, să garanteze plata tuturor obligațiilor financiare 
legate de participarea la Campionat. 

13. Echipa participantă la Campionat este de acord în mod voluntar că autorizează AMOLIGA să 
utilizeze imaginea, datele personale (nume complet, sex, vârstă, data nașterii, alte date cu 
caracter personal necesare realizării obiectivelor procesării lor) ale jucătorilor în scopuri 
necesare. Difuzarea la televiziune, difuzarea, publicarea pe internet a competițiilor 
organizate de AMOLIGA și transferul unui astfel de drept de la AMOLIGA către terți, fără 
acordul suplimentar al jucătorului și plata vreunei taxe pentru această permisiune sau 
transferul ulterior al acestui drept. 

14. Echipele participante ale Campionatului sunt pe deplin responsabile de sănătatea 
jucătorilor lor și de posibilitatea participării lor la joc. Jucătorii echipei participante prin 
prima lor apariție pe terenul de fotbal ca jucător în meciul din Campionat confirmă: 

- faptul de familiarizare cu textul prezentelor reglementări; 
- responsabilitatea personală pentru propria sănătate în perioada participării la 
Campionat. 

15. Echipele participante la campionat sunt direct responsabile pentru comportamentul al 
fanilor sau jucătorilor lor. 

16. Costul taxei de participare plătită unei echipe care a părăsit competiția nu este 
rambursabilă. 

 
Jucători.  

 
17. Jucătorii legitimați pot fi de sex masculin. 

18. La momentul depunerii cererii, jucătorii trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani.  

19. Jucătorii incluși în Tabelul Nominal a echipei trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

a) respectarea statutului de jucător amator - un jucător care nu are obligații și relații 

juridice cu nici o echipă sau club de fotbal; 

b) respectarea statutului de jucător „semi-profesionist” - un jucător care are obligații și 

relații juridice cu echipele AMOLIGA, FMF (diviziunile B, A), precum și cu Asoţiatia de 

Futsal RM si Asoţiatia de Fotbal pe plajă RM; 

c) nu poate fi legitimate un jucator cu statut „profesionist” - un jucător care are obligații 

și relații juridice cu cluburile Diviziei Naționale FMF și cluburi profesioniste din alte 

Federații si Ligi. 
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d) legitimarea jucătorului nerezident (stranier) al Republicii Moldova în Amoliga este 

revezuită separat. Durata revuizuirii din momentul depunerii cererii separate nu va dura 

mai mult de 10 (zece) zile calendaristice. 

e) echipele sunt responsabele pentru legitimarea jucatorilor si respectarea statutului lor.  

 
4. Desfășurarea meciurilor. 

 
1. Meciurile Campionatului AMOLIGA se dispută în limitele de timp stabilite de calendarul 
Campionatului. Calendarul este ajustat (data și ora se modifică), la discreția CO, pe baza unei 
oportunități rezonabile. 
2. Administația AMOLIGA poate, ca excepție, să ia în considerare amânarea meciului la o altă zi 
sau oră, în cazul în care: 
a) incapacitatea de a începe, continua, relua, încheia meciul din cauza circumstanțelor de forță 
majoră, incapacitatea de a începe,continua meciul din cauza vremii și a altor motive care, în 
opinia arbitrului sau a inspectorului de meci sunt periculoase pentru sănătatea jucătorilor; 
b) alte motive care necesită modificări în calendarul Campionatului; 
3. În caz de neprezentare a unei echipe sau de la sosirea prematură a meciului, precum și în 
cazul în care echipa părăsește spontan terenul în timpul meciului, se dictează o înfrângere 
tehnică cu scorul de 0:5. În acest caz, echipei adverse i se atribuie o victorie tehnică cu scorul de 
5:0. În acest caz, echipa adversă trebuie să se afle pe teren în componența completă a jocului. 
4. Pentru a lua o decizie cu privire la astfel de incidente care au apărut, arbitrii nu au mai mult 
de 5 minute. Arbitrii meciului sunt obligați să indice în scris decizia în raportul de joc. 
5. În caz de neprezentare a unei echipe pentru a doua oară, aceasta este automat exclusă din 
Campionat.  
6. În cazurile în care, în ajunul sau în timpul Campionatului, echipa se desființează, refuză 
participarea la competiție, aceasta este exclusă din Campionat. 
7. Daca la momentul excluderii din Campionat echipa respectivă a jucat 50% si mai multe 
meciuri din program in jocurile rămase ei se va acorda înfrîngere tehnică 0:5. În caz dacă echipa 
respectivă a jucat mai puțin de 50% meciuri rezultatele ei vor fi anulate.  
 
Locul meciurilor AMOLIGA. 

      8.   -     Ciorescu Arena.Arena.  

            -     Sportiva «La Izvor» mun.Chisinău.  

-    Stadionul orășenesc mun.Bălți. 

Organizarea meciurilor AMOLIGA. 

9. AMOLIGA își asumă responsabilitatea pentru desfășurarea meciurilor, chiria Arenelor, 

furnizarea de mingi de joc, delegarea arbitrilor și asistență medicală. Organizarea și 

desfășurarea competițiilor se desfășoară în conformitate cu prezentele regulamente, 

aprobate de CO înainte de fiecare Campionat. 

 

Începutul jocului.  
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10. Dacă este necesar pentru o bună organizare a meciului CO iniţiază o sedintă tehnică cu 60 

de minute inainte de începerea jocului si anunţă echipele participante.                                                               

11. Raportul meciului trebuie completat cu cel mult 45 minute înainte de începerea meciului de 

către un reprezentant a echipei.                                                                                                                         

12. Identificarea jucătorilor se realizează de către arbitri in baza informatiei de pe pagina 

oficială SOCCA Moldova: www.socca.md.                                                                                                                    

13. Echipele pot, înainte de începerea unui meci, să verifice reciproc identitatea jucătorilor 

declarați în raportul meciului, prin reprezentatul lor și în lipsa acestuia, prin intermediul 

căpitanului echipei. În cazul în care una dintre echipe necesită verificarea identității unor 

jucători din cauza unei înlocuiri, arbitrul trebuie să facă următoarele:                                                                             

a) notează în protocolul meciului cererile făcute (înainte de începerea meciului, în timpul pauzei 

sau după încheierea jocului). În același timp, echipa, care solicită să verifice identitatea 

jucătorului pe baza motivului de înlocuire, are dreptul, în această privință, să transmită 

AMOLIGA CO petiția corespunzătoare, motivată de dovezi fiabile;                                                                 

b) faceți o poză cu jucătorul respectiv.                                                                                                               

14. Echipele merg în centrul terenului din spre steagurile laterale și se amplasează spre tribune. 

După ce a fost cântat imnul Socca, echipa gazdă dă mâna cu arbitrii și cu adversarii la rândul lor.                 

15. Arbitrul organizează procedura de incepere a meciului.                                                                              

16. Jocul nu începe dacă în teren sunt mai puțin de 4 jucători dintr-o parte, inclusive portarul. 

Dacă numărul total de jucători dintr-o echipă este mai mic de 4, arbitrul încheie meciul și scrie 

informații despre incident în raportul meciului.                                                                                                                           

17. Dacă în timpul meciului o echipă are doar 4 jucători rămași pe teren și unul dintre acești 

jucători părăsește terenul dupa accidentare în timp ce mingea este în joc și, prin urmare, 

numărul total de jucători nu are cel puțin patru jucători, arbitrul finalizeaza jocul. Decizia cu 

scorul final va lua DO. În această situație, arbitrul așteaptă ca echipa să adauge numărul de 

jucători pe teren la minimul necesar, adică patru persoane. Perioada de așteptare nu este mai 

mare de 10 minute. 

5. Cerințe de bază pentru echipamentul jucătorilor. 
 
1. Echipa alege echipamentul de joc gazdă/oaspeți sau în conformitate cu calendarul meciurilor 
aprobat. Echipamentul de bază obligatoriu al jucătorului include următoarele articole 
individuale: tricou cu mâneci, sorţi – in cazul existenței lenjeriie agățate, această trebuie să aibă 
aceeași culoare cu culoarea principală a sortilor, jambiere, aparători și incălțăminte de fotbal. 
Pentru toți jucătorii in teren ai aceleiași echipe, echipamentul trebuie să corespundă unei 
singure palete de culori, tip și conținut. Dacă ambele echipe se potrivesc cu culorile 
echipamentului, echipa oaspete (conform calendarului) trebuie să poarte echipamentul de 
rezervă. Nu se permite jocul in veste.  
Echipele pot verifica culorile echipamentului prin comunicarea reprezentanţilor.   
2. Următoarele cerințe sunt impuse echipamentelor de jucători: 
a) schimbul de tricouri între jucători în timpul meciului este interzis; 
b) utilizarea de lenjerie și îmbrăcăminte sportivă caldă (îmbrăcăminte) este permisă cu condiția 
ca echipamentul de fotbal să fie imbracat deasupra acestea si se corespundă culorilor de bază; 
3. Căpitanii echipei sunt obligați să poarte banderola de căpitan pe umârul stâng, ceea ce va 
evidenția și determina statutul lor. 

http://www.socca.md/
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4. Arbitrii trebuie să fie îmbrăcați într-un echipament de altă culoare pentru a diferi de culoarea 
echipamentului echipelor care participă la joc. 
5. Fiecare jucător trebuie să poarte un tricou cu mâneci scurte sau lungi,pe spatele caruia poate 
fi un număr între 1 și 99. Numărul de pe tricou trebuie să corespundă cu numărul inregistrat in 
raportul meciului. Un jucător care are un număr diferit pe un tricou și șorti scurți sau o altă 
culoare a echipamentului său, sau un tricou, șorti și / sau jambiere care se diferă de 
echipamentul jucătorilor echipei sale sau nu are un număr pe spate (o singură sau dublă cifră), 
nu va fi permis să participe la meci. 
6. Dacă tricoul unui jucător este deteriorat, este posibil să îl schimbi cu un tricou cu un alt 
număr, cu condiția ca niciun alt jucător nu a jucat sub numărul respectiv în acest joc. În acest 
caz, reprezentantul echipei trebuie să anunțe arbitrul despre acest lucru. 
7. Culoriile la şorţi și jambiere trebue să corespundă la toti jucătorii echipei.  
8. Echipamentul de portar trebuie să fie diferit de culoarea echipamentului jucătorilor din teren 
ai echipei sale și a echipei adverse. Daca echipamentul coincide cu echipamentul a unei echipe, 
portarul este obligat să schimbe tricoul.   
9. Pentru schimbarea portarului cu un jucător de cămp este necesar un tricou diferit de 
echipamentul de baza, dar cu același numar indicat pentru jucătorul dat in raportul meciului.   
10. Toți jucătorii trebuie să poarte apârâtori atunci când intră pe terenul de joc. 
11. Incălțăminte de fotbal cu vârfuri metalice, precum și șase vârfuri nu sunt permise. Arbitrul 
are dreptul să interzică participarea jucătorul / să ceară jucătorului să-și schimbe încălțămintea 
de joc dacă acestea sunt considerați periculoși pentru alți participanți a meciului. 
12. Este interzisă purtarea de bijuterii de orice fel. 
13. Tricouriile de joc trebuie sa contină siglele Socca RM (umăr drept) si ISF (International Socca 
Federation, umăr stăng), сare trebuie să fie plasate pa maineci.   
14. În echipamentul de joc cu sigla Socca RM este interzisă participarea la jocuri și la alte turnee 
ce nu sunt desfășurste sub egida Socca RM și FMF. 
Lista incăltămintei permise:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Formula Campionatului. 
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1. Campionatul național AMOLIGA ediția 2021 se desfășoară în două etape: sistemul circular si 

etapa PLAY-OFF.                                                                                                                                            

2. În Campionat vor participa nu mai mult de 10 echipe.                                                                                                               

3. Prima etapa se va desfășoară într-un singur TUR, unde fiecare echipa va juca cu fiecare.                                                                                                                                                                     

4. Pentru etapa PLAY-OFF se vor califica echipele, сare au ocupat locurile 1-8 sau 1-4 in 

clasament. conform rezultatelor inregistrate dupa conditii din p. 8.4, 8.5, 8.6 prezentului 

Regulament.                                                                                                                                                                   

5. Echipele de pe locul 9 si 10 părăsesc campionatul.                                                                                   

6. Grila etapei PLAY-OFF:  

Pentru 10 echipe: 

Sferturi: 8х1 (А1), 7х2 (A2), 6х3 (A3), 5х4 (A4). 

Semifinale: А1хА4, А2хА3. 

Pentru 7-9 echipe: 

Semifinale: А1хА4, А2хА3. 

7. Formula Campionatului poate fi modificată in baza numărului de echipe.            

7. Stabilirea rezultatelor si determinarea câștigătorilor. 

1. Pentru victorie in timpul de bază a meciului se acordă 3 puncte. Pentru egalitate in timpul de 

bază a meciului se acordă 1 punct.                                                                                                                                

2. In cazul unei egalități in timpul de bază a meciului pe parcursul sistemei circulare a 

Campionatului se acordă o serie de bulituri.                                                                                                           

3. Pentru victorie la bulituri se acordă 2 puncte.                                                                                                    

4. Сlasamentul echipelor la etapa priliminară a Campionatului se calculează după suma 

punctelor acumulate.                                                                                                                                                     

5. Dacă, in baza rezultatelor campionatului, două sau mai multe echipe au obținut un număr 

egal de puncte, locul in clasamentul campionatului este stabilit conform punctajului in 

meciurilor directe dintre acestea. În cazul de un număr egal, se ia în calcul golaverajul:                                                                                                                                                         

а) diferența in meciuri după timpul regulamentar a meciurilor                                                                                                                             

b) diferența totală in Campionat după timpul regulamentar a meciurilor                                                                                                                                                                                                                                                   

6. În cazul de egalitate a golaverajului, locul în clasament este stabilit conform numărului 

artonașelor roșii si galbene, încasate pe durata campionatului.                                                                  

7.Golurile marcate in seria de bulituri nu se calculeaza la clasamentul ecipelor si la clasamentul 

golgheterilor.                                                                                                                                                                   

8. Etapa PLAY OFF constituie dintrun singur meci.                                                                                              

9. Dacă după timpul regulamentar la etapa PLAY OFF na sa decis căștigatorul, să va acorda timp 

suplimentar: 2 reprize х 5 minute in componență 5х5 jucători.                                                                                                                             

10. În caz de egalitate au loc bulituri (cite trei din partea fiecărei echipe). În caz de egalitate vor 

fi efectuate bulituri pină la diferenta de scor. Înainte de executare a buliturilor, echipele sunt 

egalate la număr de jucători ce execută buliturile.                                                                                                           

8. Premierea participanților. 
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1. Dupa Finala Campionatului, se va desfășura un eveniment de închidere și premiere a 

câștigătorului si medaliatilor campionatului, si va mai fi numit MVP a sezonului.                                              

2. Echipele care participă in Campionat trebuie obligatoriu să participe la evenimentele de 

premiere, organizate de Socca Moldova. 

9. Securitatea meciurilor. 

1. La înregistrarea unei echipe, jucătorii respectivi trebuie se posede de controlul medical 

pentru a obține permisiunea de a participa la campionat.                                                                                                               

2. Permisul este confirmat de sigiliul medicului sau instituției medicale în Tabelul nominal a 

echipei, sau este vizat de semnatura persoanei responsabile din echipa respectivă.                                             

3. CO își rezervă dreptul de a refuza participarea unui participant sau a întregii echipe ca urmare 

a sănătății acestora.                                                                                                                                                     

4. Socca Moldova nu este responsabilă pentru deteriorarea stării de sănătate a unui participant.                                   

5. Socca Moldova, reprezentată de un medic de competiție, este obligată să acorde primul 

ajutor participanților în timpul evenimentelor sportive în caz de răni, vânătăi sau alte 

accidentări grave și să inspecteze deteriorarile înainte de sosirea asistenței medicale de 

urgență.                                                                                                                                                                                      

                                                                 10. Dispoziții speciale. 

1. Este interzisă persecuția jucătorilor și a altor persoane oficiale pe motive naționale, rasiale, 

religioase și politice.                                                                                                                                                  

2. Toate disputele și dezacordurile care apar între echipele participante în Campionat, se 

soluționează în CO AMOLIGA.                                                                                                                      

3. Aspectele care nu fac obiectul prezentului regulament sunt reglementate de СО AMOLIGA.                                 

4. În lipsa unor dispoziții speciale, СО AMOLIGA ia o decizie bazată pe principii și norme 

aplicabile în practică.                                                                                                                                                              

5. Dispozițiile prezentelor regulamente sunt valabile din momentul aprobării sale până la 

adoptarea noului regulament. 

11. Norme financiare. 

1. Toate cheltuielile legate de transport masă şi cazare a echipelor pe perioada organizării 
Campionatului vor fi suportate de echipele participante.  

2. Taxa de participare pentru fiecare echipa este de 14 000 MDL.  
3. Taxa de participare, amenzi in baza deciziilor CO si alte cheltuieli a echipelor legate cu 

participarea in campionat, trebue transferate pe contul bancar A.O."SOCCA MOLDOVA". 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechizite bancare A.O."SOCCA MOLDOVA": 



REGULAMENTUL CAMPIONATULUI RM LA MINIFOTBAL 6x6 AMOLIGA-2021 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________
9 

 

BC “Moldindconbank” S.A., suc. din or.Anenii Noi 

BIC:     MOLDMD2X                                                                                                                                                    

IBAN:  MD91ML000000002251538440 (MDL, USD, EUR)                                                                                        

C/F:     1020620007352 

4. Echipa va fi inregistrată in Campionat numai după transferul taxei de participare. Toate 
costurile pentru organizarea campionatului si premierea echipelor sunt suportate de Socca 
Moldova.  


