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Introducere. 

 

1. Campionatul AMOLIGA se desfășoară după principiu: 

1) „AMOLIGA” - semi-profesioniști / amatori. 

 

Principiile și obiectivele competiției. 

 

2. Principiul principal al desfășurării competițiilor 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. 

3. Dezvoltarea sporturilor de masă și promovarea echipelor de fotbal amatori pentru a participa 

la turnee și campionate între orașe și internaționale. 

4. Identificarea și selecția celor mai bune echipe, a celor mai talentați jucători și cluburi de fotbal 

amatori din toată Republica Moldova. 

5. Crearea unei societăți sportive ce înțelege, respectă regulile și tradițiile sportive. 

6. Organizarea timpului liber pentru amatorii fotbalului. 

7. Negarea oricărei manifestări a principiilor rasismului și șovinismului. 

8. Dezvoltarea relațiilor de prietenie între echipe, jucători și organizații. 

 

Concurenți, condiții de participare a echipelor. 

9. La competiție pot participa cluburi de fotbal, echipe (reprezentanți ai diferitelor companii / 

organizații) și alte echipe non-formale (denumite în continuare ECHIPE) care se angajează să 
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respecte cerințele și deciziile comitetului de organizare și reglementările ale AMOLIGA, să 

achite taxe de participare și alte plăți în termen și în modul stabilit de comitetul de organizare 

AMOLIGA (denumit în continuare CO) în conformitate cu prezentele reglementări. Organizarea 

și desfășurarea competițiilor se realizează în conformitate cu prezentul regulament, aprobat de 

CO la startul fiecărui campionat. 

10. Termenul de legitimare a echipelor/jucătorilor pentru participarea la Campionatul 

AMOLIGA se desfășoară până la 07/08/2020. 

11. Prima etapă a campionatului va avea loc la 16/08/2020. 

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

persoane. 

13. Lotul total al echipei poate include până la 18 membri (jucători/staff etc.). Acesta trebuie 

depusă la OK cu cel mult 5 zile înainte de startul Campionatului. 

14. Echipele-participante sunt obligate să transmită pe emailul OK info@socca.md următoarele 

acte:  

- tabelul nominal a echipei in formă stabilită; 

- foto a fiecărui jucător și reprezentat a stafului tehnic în format JPG; 

- copia pasapoartului a fiecarui a fiecărui jucător și reprezentat a stafului tehnic în format PDF. 

15. Jucătorii echipelor participante la Campionat sunt obligați să se prezinte la sesia foto pentru 

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

jucător până la finalul etapei a doua a Campionatului, jucătorul nu va avea voie să facă parte din 

lotul echipei. 

16. La finalul meciului, doi jucători (reprezentanti al echipelor meciului jucat) sunt obligați să se 

prezinte în zona de presă organizată de AMOLIGA pentru a da comentarii despre meci. 

17. În caz de neprezentare sau de refuz de a acorda un interviu, a unui jucător sau a unui 

reprezentant al echipelor, echipa va fi amendată cu 100 de lei. 

18. Echipa are dreptul să includă/excludă un jucător între etapa a 4 si a 5 dintre jucători care nu 

sunt incluși în tabelele nominale echipelor participante in Campionatul AMOLIGA-2020.  

19. Toți membrii echipei participante, care nu se află pe teren, trebuie să se afle într-o zonă de 

rezervă special desemnată sau să rămână în limitele zonei tehnice definite pentru ei. 

20. Pe banca de rezervă în timpul meciului pot fi prezenți doar jucători inclulși in raportul jocului 

pentru acest meci. 

21. 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 Campionatul AMOLIGA futsal. 

22. 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. 

23. 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; 

mailto:info@socca.md
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- responsabilitatea personală pentru propria sănătate în perioada participării la Campionat. 

24. Echipele participante la campionat sunt direct responsabile pentru comportamentul al fanilor 

sau jucătorilor lor. 

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

 

Cluburi sau organizații cu mai multe echipe. 

 

26. Cluburile sau organizațiile care participă în ligile regionale A, B, C au posibilitatea de a 

participa la competiții AMOLIGA, sub rezerva principiilor tranziției de reglementare. 

27. Dacă clubul are mai multe echipe care participă în ligi competitive diferite, atunci aceste 

echipe își pierd dreptul de promovare în ligi, dacă o altă echipă acestui club participă acolo. În 

această situație, dreaptul de promovare vor deține echipele care au ocupat locuri ulterioare în 

clasament. 

28. O echipă de cea mai înaltă categorie competitivă AMOLIGA poate folosi toți (fără limită) 

jucători care sunt înscriși pentru o echipă din categoria competițională inferioară (din Liga A / 

Liga B / Liga C). 

29. O echipă cu cea mai mică categorie competițională (din Liga A / Liga B / Liga C) nu poate 

folosi jucători înregistrați / înregistrați pentru o echipă din cea mai înaltă categorie 

competițională (de la AMOLIGA). Este interzisă utilizarea jucătorilor din echipa principală dacă 

au luat parte la meciurile din aceeași zi de joc pentru echipa secundă. 

 

Desfășurarea meciurilor. 

 

30. 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, după acordul cu reprezentanții echipelor participante. 

31. 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; 

c) la coordonarea reciprocă a transferului meciului cu echipa adversă nu mai mult de o dată în 

decursul unui singur Campionat. 

d) Echipa care inițiază transferul meciului plătește costul administrativ al transferului de 400 de 

lei. În acest caz, meciul transferat trebuie să fie jucat în cel mult 14 zile de la data jocului din 

calendarul transferat. 

32. Orice transfer al unui meci la cererea unei echipe se realizează numai în cazuri excepționale. 

În același timp, echipa care inițiază amânarea meciului, nu mai târziu de data calendara (miercuri 

14:00) sau cu 4 zile înainte de ziua partidei, trebuie să trimită o solicitare la adresa de e-mail a 

CO cu o cerere de amânare a meciului cu motivul amânării. 

33. Echipa ce inițiază amânarea meciului este obligată să își asume toate costurile asociate cu 

amânarea meciului. 

34. 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 și se aplică o amendă de 500 de lei. 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. 
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35. Pentru a lua o decizie cu privire la astfel de incidente care au apărut, arbitrii nu au mai mult 

de 5 minute. Comitetul de arbitri este obligat să indice în scris decizia în raportul de joc. 

36. În caz de neprezentare a unei echipe pentru a doua oară, aceasta este automat exclusă din 

Campionat. Toate punctele și rezultatele meciurilor acesteea sunt anulate. 

37. În cazurile în care, în ajunul sau în timpul Campionatului, echipa se desființează, refuză 

participarea la competiție, aceasta este exclusă din Campionatul Național. Toate punctele 

acumulate de echipă în timpul Campionatului sunt anulate. 

 

Cerințe de bază pentru echipamentul jucătorilor.  

 

38. Echipa alege echipamentul de joc gazdă/oaspeți sau în conformitate cu calendarul meciurilor 

aprobat. Echipamentul de bază obligatoriu al jucătorului include următoarele articole 

individuale: o cămașă sau tricou cu mâneci, pantaloni scurți – in cazul existenței lenjeriie 

agățate, această trebuie să aibă aceeași culoare cu culoarea principală a pantalonilor scurți, 

jambiere, scuturi și incălțăminte de fotbal. Pentru toți jucătorii de teren ai aceleiași echipe situate 

pe terenul de joc, uniforma trebuie să corespundă unei singure palete de culori, tip și conținut. 

Dacă ambele echipe se potrivesc cu culorile uniformei în cadrul aceleiași ședințe de joc, echipa 

oaspete (conform calendarului) trebuie să poarte o uniformă de rezervă sau o cămașă de fotbal în 

uniformă principală. 

39. 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; 

40. Căpitanii echipei sunt obligați să aibă pansamente de căpitan pe antebrațul stâng, ceea ce va 

evidenția și determina starea lor de joc. 

41. Arbitrii trebuie să fie îmbrăcați într-o uniformă de altă culoare pentru a diferi de culoarea 

uniformei echipelor care participă la joc. 

42. Fiecare jucător trebuie să poarte un tricou cu mâneci scurte sau lungi,pe spatele caruia este 

un număr între 1 și 99. Numărul de pe tricou trebuie să se potrivească cu numărul prezentat 

arbitrului în minutele meciului. Un jucător care are un număr diferit pe un tricou și pantaloni 

scurți sau o altă parte a echipamentului său, sau un tricou, pantaloni scurți și / sau jambiere care 

sunt diferite 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. 

43. Dacă tricoul unui jucător este deteriorat, este posibil să îl schimbi cu un tricou cu un număr 

diferit, cu condiția ca niciun alt jucător să nu poarte / să poarte acest număr în timpul jocului. În 

acest caz, căpitanul echipei trebuie să anunțe arbitrul despre acest lucru. 

44. Pantaloni scurți și jambiere. În cazul unei perioade răcoroase de timp, jocul în pantaloni de 

transpirație este permis, dar în același timp, pantalonii de transpirație trebuie să fie închiși în 

jambiere. Pantaloni scurți ar trebui să fie purtați deasupra pantalonilor. 

45. Setul de portar trebuie să fie diferit de culoarea uniformei jucătorilor de teren ai echipei sale 

și a echipei adverse. 

46. Toți jucătorii trebuie să poarte scuturi atunci când intră pe terenul de joc. 

47. Incălțăminte de fotbal cu vârfuri metalice, precum și șase vârfuri nu sunt permise. Arbitrul 

are dreptul să împiedice jucătorul de la meci / să ceară jucătorului să-și schimbe încălțămintea de 

joc dacă acestea sunt considerați periculoși pentru alți participanți la meci. 

48. Este interzisă purtarea de bijuterii de orice fel. 

49. În echipamentul de joc cu sigla AMOLIGA, este interzisă participarea la jocuri și la alte 

turnee ce nu sunt desfășurste sub egida AMOLIGA. 
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Tip 

incălțăminte 
Exemplu 

Permis 

perioada 

"Toamna-

2019" 

Interzis 

perioada"Toamna-

2019" 

Permis 

perioada 

"Toamna-

2020" 

Interzis 

perioada"Toamna-

2020" 

Încălțaminte 

de futsal 

 

V  V  

Incălțăminte 

cu 20 sau 

mai multe 

crampoane 

elastice  

V  V  

Incălțăminte 

cu 20 sau 

mai multe 

crampoane 

plastice 

(Artificial 

grass) 

 

V  V  

Incălțăminte 

cu 

crampoane 

plate 
 

 X  X 

Incălțăminte 

cu mai 

putine de 20 

crampoane 

plastice  

V  V  

Incălțăminte 

cu 

crampoane 

metalice 
 

 X  X 

 

Competență arbitrului la meci. 

50. Obligațiile arbitrilor: 

a) să acționeze în conformitate cu regulile aplicabile ale competițiilor de minifotbal, reguli 

disciplinare, precum și alte documente de reglementare AMOLIGA și recomandările oficialilor 

săi; 

b) sosirea la timp la meci (cel târziu cu 20 de minute înnaintea orei indicate în calendarul 

Campionatului ca început de meci). Să aibă un fluier, un cronometru, un set de cărți de arbitru, o 

uniformă în culori și stil (diferite de culorile echipamentelor echipelor care participă la meci) 

uniforme sportive și încălțăminte sport; 

c) ia o decizie (în cazul în care o astfel de decizie nu a fost luată mai devreme) cu privire la 

imposibilitatea organizării unui meci din cauza condițiilor meteorologice sau a altor circumstanțe 

care pot fi calificate ca forță majoră. Să raporteze decizia echipelor participante și arbitrului șef 

cu un motiv; 
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d) se asigură că meciul începe strict la momentul alocat pentru calendarul Campionatului; 

e) verifică prezența plasei pe poartă și corectitudinea instalării sale; 

f) asigură, înainte și în timpul meciului, controlul respectării de către jucători a cerințelor 

prezentelor reguli; 

g) informează imediat inspectorul meciului cu privire la toate evenimentele meciului pentru 

înregistrarea în raportul meciului; 

h) la finalul meciului, anunță echipele rezultatul final al meciului, precum și raportează rezultatul 

meciului inspectorului; 

i) să informeze seful artbitrilor, sub formă de raport, despre toate faptele de încălcare a acestor 

reguli, precum și încălcări grave de către participanții la meci comise înainte / la timp / la 

sfârșitul meciului, prevăzute de regulile disciplinare ale AMOLIGA, în cazul în care arbitrul nu 

apare pentru meci (absența arbitrului este absența acestuia la începutul jocului conform 

calendarului mai mult de 10 minute), meciul echipelor poate fi deservit de cei mai calificați, 

neinteresați de rezultatul meciului, participanții la Campionat desemnați de președinte, inspector 

sau arbitru șef. 

51. Unul sau doi arbitri sunt principalii și îndeplinesc toate îndatoririle arbitrilor de fotbal, fiind 

vizavi de liniile laterale ale terenului de joc. Arbitrajul competițiilor este permis arbitrilor 

aprobați de arbitrul șef al competiției. Arbitrul meciului este oficialul meciului, în timpul și după 

acesta. Toate acțiunile împotriva lui se vor califica drept acțiuni împotriva unui funcționar 

Unul dintre arbitri: 

a) gestionează înlocuirile în linia centrală și controlează comportamentul înlocuitorilor, 

asigurându-se că toți înlocuitorii și personalul de instruire se află în zona tehnică; 

b) ține evidența contului, ora, numărul de cartonașe galbene și roșii și orice alte incidente cu 

afișarea informațiilor în protocolul tehnic. 

52. Arbitrul are dreptul: 

a) să pornescă, întrerupă și reluă jocul după cum este necesar; 

b) să avertizeze sau pedepsească jucătorii atât pe teren cât și în afara acestuia; 

c) să scoată/elimene jucătorul de pe teren; 

d) să adăugage timp compensat în joc pentru orice întârzieri. 

54. În cazul în care un jucător pe teren are un comportament agresiv în raport cu ceilalți, Arbitrul 

are dreptul să oprească meciul, apelând la căpitanii echipelor cu un avertisment ambelor echipe. 

53. Echipele pot scrie obiecții la arbitraj în timpul pauzei sau la sfârșitul jocului înainte de 

semnarea protocolului. După semnare, rezultatul este oficial. Pentru toate incidentele, inclusiv 

cazurile cu impact direct sau indirect asupra arbitrilor, organizatorilor și a altor oficiali ai 

meciului care au avut loc înainte, la timp și la sfârșitul meciului, arbitrul și inspectorul meciului 

trebuie să pregătească un raport scris pentru examinarea a comitetului de disciplină ( denumit în 
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continuare CD), despre care arbitrul trebuie să înscrie corespunzător în procesul-verbal al 

meciului. 

54. Comitetul de disciplină este responsabil de menținerea arhivei protocoalelor tehnice după 

joc. El poate transfera autoritatea către un alt funcționar. 

55. Nu sunt acceptate cereri din partea echipelor pentru înlocuirea arbitrilor alocați pentru meci. 

 

Atributiile si obligatiile arbitrilor. 

56. Arbitrul este autorizat să emită avertismente membrilor echipei în conformitate cu Regulile 

minifotbalului; 

57. Arbitrul face avertismente membrilor echipei folosind cărți colorate; 

58. Orice jucător sau înlocuitor care a fost eliminat sau orice membru al echipei care a fost, de 

asemenea, eliminat de pe teren trebuie să părăsească terenul imediat. 

59. Autoritatea arbitrului asupra jucătorilor și înlocuitorilor: 

toți membrii echipei sunt supuși autorității arbitrului din momentul în care protocolul semnat al 

meciului este predat arbitrului și până la semnarea protocolului de către căpitanii echipei după 

încheierea meciului. În toată această perioadă, Arbitrul are dreptul să răspundă în mod 

corespunzător la încălcările jucătorilor: din momentul intrării pe teren, de la începutul meciului 

și până la sfârșitul acestuia, Arbitrul își folosește puterile, care au fost determinate de Regulile 

minifotbalului. Arbitrul trebuie să includă toate încălcările în protocolul meciului, iar căpitanul 

echipei trebuie să semneze protocolul pentru a confirma identitatea jucătorului (jucătorilor) 

echipei sale. 

60. Dacă un membru al echipei comite o încălcare gravă între semnarea protocolului meciului de 

către căpitanii echipei și momentul în care Arbitrul intră pe teren pentru a începe meciul, atunci 

Arbitrul arată membrului echipei un cartonaș roșu și nu îi permite să ia parte la meci. Acest 

jucător poate fi înlocuit cu unul dintre jucătorii înlocuitori ai echipei. Cu toate acestea, echipa nu 

poate adăuga un alt înlocuitor. 

61. Dacă un membru al echipei comite o încălcare în timp ce arbitrul intră pe teren pentru a 

începe meciul, arbitrul va avertiza jucătorul în conformitate cu puterile arbitrului să pedepsească 

membrii echipei. 

62. Dacă Arbitrul scoate un jucător de pe teren înainte de începerea meciului, acesta poate fi 

înlocuit cu unul dintre înlocuitori. Cu toate acestea, echipa nu poate adăuga un alt înlocuitor. 

Dacă Arbitrul elimină un înlocuitor, echipa nu poate adăuga un înlocuitor. 

63. Dacă un membru al echipei comite o încălcare între începutul meciului și sfârșitul meciului 

(inclusiv o pauză), arbitrul va avertiza jucătorul în conformitate cu autoritatea care i-a fost dată 

pentru a pedepsi membrii echipei. 

64. Dacă un membru al echipei comite o încălcare în timpul unei pauze, Arbitrul îl va avertiza în 

mod corespunzător în prezența căpitanului echipei și va informa publicul despre cartonașul 

galben primit de jucător folosind organizatorii meciului dacă sunt prezenți la meci. 
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65. Dacă un membru al echipei comite o încălcare gravă a regulilor între sfârșitul meciului și 

momentul în care căpitanul echipei semnează protocolul meciului, arbitrul va informa căpitanul 

echipei respective despre această încălcare. Arbitrul descrie apoi încălcarea în foaia de scor, iar 

căpitanul echipei semnează, de asemenea, acest lucru pentru a confirma identitatea jucătorului. 

 

Teren de joc. 

66. Dimensiunea totală a terenului este de 50 x 30 m. Zona de joc trebuie să aibă cel puțin 45 de 

metri lungime și 25 de metri lățime. Iarba artificiala. 

67. Mărimea zonei de gol este de 11x7 m. 

68. Dimensiunea porții este de 4x2 m (dimensiunea internă, incluzând brațul și traversala). 

69. Mărimea mingii este nr. 5. Mingea trebuie să fie de același tip, formă, mărime, mărcă. 

70. Marcajul de penalizare se află la o distanță de 7 metri de linia de poartă, în centru. 

 

71. Locul competiției. 

Or.Tiraspol, complexul sportiv „Lions Arena”  

Stadioane de mini-fotbal din mun.Chișinău și com.Ciorescu.  

 

72. Organizarea competițiilor AMOLIGA 

AMOLIGA își asumă responsabilitatea pentru desfășurarea competițiilor, furnizarea de mingi de 

joc, organizarea unui complet de arbitri și asistență medicală. Organizarea și desfășurarea 

competițiilor se desfășoară în conformitate cu prezentele regulamente, aprobate de CO înainte de 

fiecare Campionat sau Cupă. 
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Inspecția meciului, începutul jocului. 

73. Inspecția meciului. Inspectorul meciului participă la procedurile de pregătire a meciului: 

verifică corectitudinea și completitatea completării protocolului de meci, pregătirea terenului de 

fotbal și îndeplinirea altor condiții necesare pentru începutul meciului prevăzut de prezentele 

regulamente. 

74. În cazul în care se produce o încălcare înainte, în timpul sau după joc, inspectorul de meci 

trebuie, împreună cu arbitrul (arbitrii) meciului, să întocmească și să semneze un raport în care să 

fie detaliată încălcarea. 

75. Inspectorul monitorizează progresul meciului, acțiunile reprezentanților și jucătorilor 

echipelor, fanilor, arbitrilor și personalului tehnic al meciului; și oferă, de asemenea, explicații 

participanților la meci (reprezentanți, jucători) despre regulile jocului, dispute și alte lucruri. 

76. Estimează nivelul de serviciu de către arbitrii meciului pe o scară de 5 puncte, oferă 

recomandări și instrucțiuni arbitrilor meciului înainte sau în timpul serviciului meciului. 

77. Inspectorul de meci trebuie să fie ghidat strict de aceste reglementări, Regulile de joc și alte 

documente adoptate de AMOLIGA. 

78. Inspectorul nu intervine în activitatea arbitrilor pentru deservirea meciului, nu are dreptul să 

anuleze sau să influențeze altfel deciziile arbitrilor în timpul meciului. 

79. Nu vor fi acceptate cereri din partea echipelor pentru înlocuirea inspectorilor programate 

pentru meciuri. 

80. Procesul-verbal al meciului trebuie completat cu cel mult 15 minute înainte de începerea 

meciului de către un reprezentant sau căpitanul echipei. 

81. Identificarea jucătorilor se realizează pe baza identităților jucătorilor de fotbal. Liderii 

echipei sau în absența lor căpitanii echipei sunt obligați să prezinte arbitrilor înainte de începerea 

meciului un certificat al jucătorilor menționați în procesul-verbal al meciului. Cu excepția regulii 

de mai sus, Arbitrul are dreptul să solicite suplimentar de la șeful echipei pentru a verifica 

identitatea jucătorilor: ID-ul / pașaportul / permisul de ședere și lista cu numele jucătorilor 

echipei. 

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

declarați în raportul meciului, prin liderul 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 CD petiția corespunzătoare, motivată de dovezi fiabile; 

b) faceți o poză cu un jucător presupus înlocuitor. 

83. Jocul nu începe dacă mai puțin de 4 jucători sunt recrutați dintr-o parte. Dacă numărul total 

de jucători dintr-o echipă este mai mic de 4, arbitrul oprește meciul și scrie informații despre 
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incident în raportul meciului. De asemenea, arbitrul încheie meciul dacă echipa nu are cel puțin 

patru jucători înainte de o lovitură liberă. 

84. Dacă o echipă are doar 4 jucători rămași pe teren și unul dintre acești jucători părăsește 

terenul în timp ce mingea este în joc și, prin urmare, numărul total de jucători nu are cel puțin 

patru jucători, arbitrul nu este obligat să întrerupă jocul imediat. El așteaptă să fie oprit jocul 

pentru a discuta cu căpitanul echipei dacă jucătorul în cauză poate continua jocul sau dacă există 

un alt jucător în echipă care poate înlocui acest jucător în conformitate cu regulile. 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. 

85. Aceeași procedură este efectuată dacă echipa nu are un număr minim de 4 jucători din cauza 

eliminării unuia dintre ei de pe teren. În astfel de cazuri, echipa care încalcă toate regulile de mai 

sus va fi acordată înfrîngere cu un scor de 0:5. 

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

După ce a fost cântat imnul fiecărei echipe, echipa gazdă dă mâna cu arbitrii și cu adversarii la 

rândul lor. 

87. Arbitrul aruncă o monedă, iar căpitanul echipei  oaspețe selectează „capete sau cozi”. Cel la 

care a căzut „capete” alege poarta, echipa a doua începe jocul din centrul terenului. 

 

Regulile jocului. 

88. Jocurile sunt organizate în conformitate cu regulile actuale ale jocului de minifotbal. 

89. Durata unui meci este: 2 reprize de 25 de minute fiecare. Pauză - până la 5 minute. 

90. Arbitrul trebuie să adauge, la discreția sa, timp compensat dacă jocul a fost întrerupt din 

cauza unei accidentări, întârziere deliberată a timpului sau din orice alt motiv obiectiv. În același 

timp, timpul adăugat nu poate depăși 5 minute. 

91. Dacă meciul este suspendat din cauza vremii înclinate sau a unei alte circumstanțe 

neprevăzute, meciul amânat se va relua din locul în care jocul a fost suspendat. Decizia de 

suspendare a meciului este luată de echipa Arbitrilor. 

 

Jucători. 

92. Jucătorii legitimați pot fi de sex masculine sau femenin. 

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

18 ani au voie să participe la Campionat doar cu acordul scris al reprezentanților lor legali. 

94. Jucătorii incluși în listele de aplicații ale 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; 
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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 federațiile futsale; 

c) respectarea statutului de jucător „profesionist” - un jucător care are obligații și relații juridice 

cu cluburile Diviziei Naționale FMF și alte federații profesionale de fotbal, dar care nu a 

participat la niciunul dintre meciurile Diviziei Naționale FMF timp de 365 + 1 zile (de la ultimul 

raport de meci). 

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. 

 

Înlocuiri. 

95. În același timp, pe tern nu pot fi mai mult de 6 jucători, la fiecare dintre echipele de joc. 

Orice înlocuire este considerată completă atunci când înlocuitorul intră pe teren de joc. Orice 

jucător înlocuit poate participa în același meci. Toți jucătorii înlocuitori sunt subordonați și sunt 

sub jurisdicția arbitrului meciului, indiferent dacă participă sau nu la joc. 

96. Înlocuirea portarului: orice jucător poate înlocui portarul echipei sale în timpul meciului, 

dacă arbitrul a fost informat despre această înlocuire, iar această înlocuire are loc în timp ce 

meciul este oprit. De asemenea, jucătorul care înlocuiește portarul trebuie să fie îmbrăcat într-un 

tricou (cămașă) cu o culoare distinctivă din uniforma echipei sale. Un jucător de teren care a 

înlocuit portarul din centrul terenului are dreptul să joace cu mâinile în zona de penalizare și să 

îndeplinească toate funcțiile de portar. 

 

Înlocuirea jucătorilor de teren. 

97. Numărul de înlocuiri nu este limitat. Toți jucătorii echipei situate în zona tehnică trebuie să 

fie îmbrăcați în camașă de aceleiași culoare. 

98. Înlocuirea jucătorilor se face în timp ce mingea este în afara jocului. 

Înlocuirile se fac cu permisiunea Arbitrului în zona tehnică a liniei centrale din partea în care 

sunt amplasate băncile. Zona tehnică este de 6 metri. De la linia centrală de pe fiecare parte 3 

metri. Procedura propriu-zisă de înlocuire a jucătorului este următoarea: un jucător înlocuitor se 

pregătește să intre pe teren din apropierea liniei de mijloc sau de pe marginea terenului în 

jumătate de teren echipei sale; După ce jucătorul înlocuit a părăsit terenul, înlocuitorul poate 

intra pe teren. Imediat ce înlocuitorul a intrat pe teren, înlocuirea este considerată completă 

atunci când înlocuitorul devine jucătorul principal, iar jucătorul care părăsește terenul încetează 

să mai fie unul. Dacă înlocuirea din anumite motive nu a fost finalizată, jucătorul inițial poate 

intra din nou pe teren și să continue jocul. 

99. Dacă jucător înlocuitor intră pe terenul de joc în afara zonei stabilite sau jucătorul înlocuitor 

iese de pe terenul de joc în afara zonei stabilite: 

a) jocul va fi oprit; 
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b) jucătorul care incalcă va fi pedepsit cu un cartonaș galben; 

c) jocul va continua cu o lovitură liberă în poarta echipei infractoare din locul în care se afla 

mingea în momentul în care jocul s-a oprit. 

100. În cazul în care jucător înlocuitor intră pe teren înainte ca jucătorul înlocuit să părăsească 

terenul de joc: 

a) jocul va fi oprit; 

b) înlocuitorul va primi un cartonaș galben; 

c) jocul va continua cu o lovitură liberă de la locul unde a fost mingea în momentul în care jocul 

s-a oprit. 

101. Dacă un jucător este rănit, acesta poate părăsi terenul în orice moment, dar jucătorul 

înlocuitor trebuie să intre de pe linia centrală cu permisiunea arbitrului. 

 

Alunecări. 

102. Jocul prin alunecare este interzis. 

103. O alunecare este permisă numai dacă nu există niciun adversar în apropiere și doar pentru 

blocharea mingii/șutului (la o distanță considerabilă de oponent). Alunecarea trebuie făcută 

numai în direcția șutului. 

 

Caracteristicile jocului portarului, 

104. Dacă portarul lovește mingea printr-o lovitură liberă de la poarta sa în poarta adversarului și 

marchează, golul este valabil. Doar portarul are dreptul de a introduce mingea cu o lovitură 

liberă din careul portarului. Lovitură liberă a portarului poate fi făcută numai cu picioarele. 

 

Lovitura de începere. 

105. O lovitură de începere este o modalitate de a începe sau relua un joc: după ce un gol a fost 

marcat, la începutul celei de-a doua jumătăți a meciului, la începutul fiecărei perioade de timp 

suplimentar, dacă este atribuit. Un gol poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere. 

106. Procedura loviturii de începere: toți jucătorii trebuie să se afle la jumătatea terenului. Toți 

jucătorii care nu execută lovitura inițială trebuie să fie la cel puțin 5 metri de mingea până când 

mingea intră în joc (dacă diametrul cercului central este mai mare de 5 metri). Nu este permisă o 

distanță de până la 5 metri. Mingea trebuie să fie staționată în centrul cercului. Arbitrul dă 

semnalul loviturii de începere. Mingea este în joc atunci când este lovită și se mișcă. Se 

consideră o încălcare dacă jucătorul care execută lovitura de începere atinge mingea în mod 

repetat înainte de a atinge un alt jucător. După ce echipa a marcat un gol cu condiția ca repriza 

meciului nu sa terminat, cealaltă echipă primește lovitura de începere. 
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107. Punctele sunt acordate conform următoarelor reguli: o echipă primește 3 puncte pentru o 

victorie, 1 punct pentru egalitate, 0 puncte pentru o înfrângere. 

 

Reluarea jocului. 

108. Dacă mingea iese în afara terenului, ea va fi introdusă de pe margine. 

109. Portarul introduce mingea doar cu picioarele. 

110. Poziția offside nu este fixată. 

111. O lovitură de colț este lovită cu piciorul. 

112. Lovitura de pe marginea terenului de joc, se introduce cu piciorul. 

 

Joc ilegal, comportament nesportiv, penalty. 

Lovitura libera. 

113. Arbitrul acordă o lovitură liberă directă către echipa al cărui jucător este pe teren în timpul 

jocului și mingea este în joc, face una dintre următoarele încălcări, care, în opinia arbitrului, sunt 

imprudente și comise cu forță excesivă: 

a) lovitura sau încercarea de a lovi un adversar; 

b) o declanșare sau o încercare de a face o alunecare către un adversar; 

c) sări pe un adversar; 

d) atac asupra unui adversar; 

e) lovitură sau încercare de a lovi un adversar cu mână; 

f) împinge adversarul. 

114. Arbitrul acordă o lovitură liberă directă către echipa adversă în cazul în care jucătorul 

comite oricare dintre următoarele încălcări: 

a) alunecă către un adversar în încercarea de a juca mingea, iar contactul cu jucătorul este 

efectuat înainte de a atinge mingea; 

b) reține adversarul; 

c) scuipă în direcția adversarului; 

d) joacă în mod voit mingea cu mâna (cu excepția portarului în propria sa zonă de pedeapsă). 

115. O lovitură liberă directă este efectuată din locul în care a avut loc încălcarea. 

116. Distanța dintre minge și adversar în timpul executării unei lovituri libere ar trebui să fie de 

cel puțin 5 metri. 
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Penalty, lovitură de pedepsă. 

117. Arbitrul acordă o sancțiune dacă un jucător comite oricare dintre încălcările menționate în 

zona de pedeapsă în timp ce mingea este în joc, indiferent de locul în care a fost mingea în 

momentul încălcării. 

118. O lovitură de pedeapsă este efectuată dintr-un marcaj de 7 metri. În acest caz, portarul 

trebuie să fie strict pe linia porții. 

 

Bulit. 

119. După expirarea timpului regulamental al jocului pentru a determina câștigătorul meciului. 

Se execută din limitele cercului central al terenului de către jucător în mișcare spre poartă. 20 de 

secunde sunt calculate pentru implementarea bulitului, calculate din momentul în care arbitrul 

fluieră startul bulitului. După 20 de secunde, arbitrul stabilește sfârșitul timpului pentru 

executarea unui bulit cu un fluier. 

 

Loviturâ liberâ. 

120. Arbitrul acordă o lovitură liberă în direcția echipei al cărei portar, în zona sa de penalizare, 

comite oricare dintre următoarele încălcări: 

a) ține mingea în mâini mai mult de 6 secunde înainte de a o pune în joc; 

b) atinge din nou mingea cu mâinile după ce a jucat-o și înainte ca orice alt jucător să o fi atins 

deja. 

c) atinge mingea cu mâinile după ce a primit-o de la un coechipier care i-a dat intenționat pasul 

cu piciorul; 

d) este primul jucător care atinge mingea cu mâinile după o aruncare de la coechipierul său. 

121. Arbitrul acordă, de asemenea, o lovitură liberă către echipa al cărui jucător, în opinia 

arbitrului, comite oricare dintre următoarele încălcări: 

a) joacă într-o manieră periculoasă; 

b) intervine în mod intenționat cu avansarea adversarului pe teren; 

c) împiedică portarul să arunce mingea; 

d) comite orice altă încălcare care nu este menționată în regulile prescrise, pentru care jocul este 

oprit pentru a avertiza sau elimina jucătorul. 

122. Distanța dintre minge și adversar în timpul unei lovituri libere trebuie să fie de cel puțin 5 

m. 
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Lovitură liberă directă 

123. Dacă mingea intră în poarta echipei ce se apară dintr-o lovitură directă, golul este considerat 

marcat . Dacă mingea intră în poarta echipei ce atacă dintr-o lovitură liberă, golul nu este 

considerat marcat, iar arbitrul atribuie o lovitură de colț celeilalte echipe. 

 

Lovitură liberă indirect. 

124. Arbitrul arată o lovitură liberă indirectă ridicând mâna deasupra capului și ținând-o în acea 

poziție până la finalizarea șutului și celălalt jucător atinge mingea sau mingea părăsește terenul 

de joc. 

 

Mingea intră în poarta. 

125. Un gol dintr-o lovitură liberă indirectă este contorizat numai dacă mingea atinge un alt 

jucător advers înainte de a lovi poarta, fără a număra jucătorul care a făcut lovitura liberă. Dacă 

mingea lovește poarta echipei apărare cu o lovitură liberă indirectă, arbitrul nu socoate golul și 

numește o lovitură liberă la poartă adversă. Dacă mingea lovește poarta echipei atacante cu o 

lovitură liberă indirectă, arbitrul socoate golul. 

 

Distanţă. 

Lovitură liberă în zona de pedeapsă. 

126. Dacă loviturile libere directe sau indirecte sunt efectuate de echipa care se apără, toți 

jucătorii echipei opuse trebuie să fie la cel puțin 5 metri de minge. Dacă echipa atacantă execută 

lovituri libere directe sau indirecte, toți jucătorii echipei opuse trebuie să fie la cel puțin 5 metri 

de minge până când mingea este introdusă în joc, cu excepția jucătorilor care stau pe linia de 

poartă între bare de poartă. Mingea este considerată în joc din momentul mutării acestea 

127. Introducerea mingii după ieșirea mingii în afara terenului (aut), în cazul neatingerii de orice 

jucător al mingii, golul nu este valabil. În cazul dat se execută o lovitură liberă de la poartă. 

 

Sancțiuni disciplinare: 

Cartonașe galbene și roșii 

128. Arbitrul poate arăta cartonașe galbene și roșii atât jucătorilor de pe teren, cât și 

înlocuitorilor din afara terenului de joc (zona tehnică). 

129. Arbitrul are dreptul de a impune sancțiuni disciplinare din momentul în care se află pe 

ternul de joc până la părăsirea acestuia după fluierul final. 
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Infracțiunile individuale se pedepsesc cu avertisment. 

130. Jucătorilor trebuie să li se afișeze un cartonaș galben de arbitru dacă comit una dintre 

următoarele încălcări: 

a) comportament nesportiv (profanitate); 

b) dezacord cu cuvântul și / sau face comentarii necorespunzătoare în semn de protest sau 

nemulțumire; 

c) încălcarea sistematică a regulilor (set de încălcări); 

d) întârzierea reluării jocului; 

e) nerespectarea distanței stabilite la reluarea jocului cu o lovitură liberă (5 metri) sau lovituri de 

colț (5 metri); 

f) intrarea pe teren fără permisiunea arbitrului; 

g) va părăsi intenționat terenul de joc fără permisiunea arbitrului. 

131. Emiterea unui cartonaș galben către un jucător (pe teren) implică o îndepărtare de două 

minute a jucătorului. În următoarele două minute, echipa al cărei jucător a primit cartonașul 

galben rămâne să joace în infiriotate (în cazul unui gol ratat în minutele de pedeapsă, numarul 

jucătorilor pe teren al echipei este restabilită în ciuda timpului de penalizare rămas) .Jucătorul 

penalizat va intra și va ieși de pe teren în zona centrală. 

 

Infracțiuni pedepsite prin îndepărtare. 

132. Arbitrul trebuie să scoată jucătorii (li se arată un cartonaș roșu) dacă comit oricare dintre 

următoarele încălcări: 

a) joc violent sau comportament agresiv față de jucători sau arbitri; 

b) comportament brut nesportiv; 

c) scuiparea unui adversar sau a oricărei alte persoane; 

d) lipsirea unui adversar care se îndreaptă spre poartă  de a înscrie un gol prin jocul intenționat al 

mingii cu mâna sa (cu excepția portarului din zona sa de pedeapsă); 

e) privează un adversar de posibilitatea de a înscrie un gol prin comiterea unei încălcări pedepsite 

printr-o lovitură liberă sau o pedeapsă; 

f) utilizarea unor gesturi sau expresii abuzive și / sau derogatorii; 

g) un al doilea avertisment (cartonaș galben) într-un singur meci; 

h) orice jucător care a fost îndepărtat trebuie să părăsească zona adiacentă terenului și a zonei 

tehnice. 
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133. Orice jucător care comite o încălcare, pedepsită cu un avertisment sau o înlăturare, pe 

terenul de joc sau în afara acestuia, în raport cu un adversar, coechipier, arbitru sau orice altă 

persoană, va fi pedepsit în conformitate cu natura încălcării. 

134. Portarul controlează mingea dacă o atinge cu orice parte a mâinii. Conceptul de „posesie a 

mingii” prevede cazul în care portarul lovește în mod intenționat mingea, dar acest concept nu 

include circumstanțe în care mingea, în opinia arbitrului, să sară accidental pe portar - de 

exemplu, după ce a parat un șut. 

135. Un jucător poate da mingea portarului său cu capul, pieptul sau genunchiul etc. Cu toate 

acestea, dacă, în opinia arbitrului, jucătorul care folosește un truc deliberat este vinovat de 

comportament nesportiv pentru a ocoli regula. El primește un avertisment cu un cartonaș galben, 

iar echipa adversă primește dreptul la lovitură liberă din locul unde s-a produs încălcarea. 

136. O abordare care amenință siguranța unui adversar trebuie penalizată ca o încălcare gravă a 

regulilor. Dacă un jucător atinge prima dată mingea și apoi, de exemplu, picioarele adversarului, 

atunci acesta este considerat un joc corect / legal. 

137. Simulările de orice fel, oriunde pe teren, întreprinse pentru a înșela arbitrul, vor fi pedepsite 

ca comportament nesportiv. 

138. Un jucător care își scoate un tricou care sărbătorește un gol trebuie avertizat pentru 

comportament nesportiv. 

139. Pentru două cartonașe galbene primite de un jucător într-un singur meci, el este eliminat de 

pe teren și ratează automat următorul meci. Ulterior, la numărarea numărului de cartonașe, 

acestea sunt numărate ca un galben. Dacă un jucător primește un cartonaș galben și după acesta, 

un cartonaș roșu, cartonașul galben nu va fi anulat. 

140. Un jucător care primește trei cărți galbene în meciuri diferite va rata automat următorul 

meci. Jucătorul care a primit cartonașe galbene sau a primit un cartonaș roșu este suspendat de la 

participarea la meciurile următoarelor etape pentru echipă, în care a primit ultima penalizare, 

precum și pentru alte echipe ale clubului. 

141. Contabilitatea cartonașelor galbene și roșii primite de un jucător în timpul campionatului 

este ținută separat de contabilitatea cărților primite de acesta în timpul cupei sau a altor turnee 

organizate sub egida AMOLIGA .. 

142. O amendă de 100 de lei este aplicată unei echipe pentru primirea unui cartonaș roșu. Pentru 

două cartonașe galbene într-un singur meci, care se transformă automat în cartonaș roșu, se 

aplică și o amendă de 100 de lei echipei. 

143. În caz de neplată a amenzii atribuite, echipa nu are voie să joace. 

144. Pentru primirea unui cartonaș roșu (direct sau al doilea galben), jucătorul este eliminat până 

la sfârșitul jocului, iar echipa rămâne în minoritate timp de 5 minute. 

145. Un jucător eliminat care primește un cartonaș roșu direct va rata automat următorul meci. 

La primirea cartonașelor roșii și galbene, jucătorul este considerat automat suspendat până la 

confirmarea plății de către echipa de penalizări. 

146. Echipele sunt direct responsabile de numărarea cartonașelor galbene și roșii. 
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147. În același timp, echipa care are acest jucător în raport de meci plătește o amendă de 1000 de 

lei. 

148. Comitetul de disciplină are dreptul de a exclude jucătorul pentru încălcări grave, pentru 

utilizarea forței împotriva jucătorilor, oficialilor, spectatorilor etc. de la 2 jocuri până la sfârșitul 

sezonului - se aplică o amendă unui club sau unei echipe în valoare de 100 până la 1000 de lei. 

149. Pentru observații obscene adresate arbitrilor, reprezentanților echipei, spectatorilor etc. - se 

aplică o amendă în cuantum de 100 la 300 de lei. 

150. Cuantumul penalizării sau descalificării unui jucător impus pentru conduită nesportivă, 

cartonașe galbene și roșii, este stabilit și luat în considerare de Comitetul de disciplină 

AMOLIGA. 

151. Aceleași măsuri disciplinare se aplică compoziției administrative a unei echipe ca și 

jucătorilor echipei. 

 

Comportamentul echipei. 

152. Reprezentanții echipei nu trebuie, în niciun caz, să se comporte necorespunzător. Procedura 

folosită de arbitri în diferite situații este următoarea: 

a) dacă un reprezentant oficial al unei echipe comite o încălcare gravă a regulilor dintre semnarea 

raportului meciului de către căpitanii echipei și începutul meciului, atunci Arbitrul nu va permite 

acestui reprezentant să rămână pe bancă pentru membrii echipei și reprezentanții acestora sau, cu 

ajutorul căpitanului echipei corespunzătoare, scoate reprezentantul echipei de pe teren. 

b) dacă în timpul meciului, reprezentantul oficial al echipei se comportă astfel încât arbitrul 

consideră că este un comportament nesportiv, arbitrul va notifica reprezentantul oficial, prin 

intermediul căpitanului echipei corespunzătoare, despre un comportament necorespunzător și îl 

va avertiza pe reprezentant că, în caz de comportament nesportiv repetat, arbitrul va elimina 

reprezentantul oficial al echipei de la meci. 

c) dacă reprezentantul se comportă constant în așa fel încât arbitrul să îl considere ca fiind un 

comportament nesportiv sau dacă reprezentantul oficial al echipei comite o încălcare flagrantă a 

regulilor, arbitrul, prin intermediul căpitanului echipei corespunzătoare, îl scoate pe acest 

reprezentant de pe teren. 

d) orice încălcări comise de reprezentanții oficiali ai echipei care au avut loc între sfârșitul 

meciului și momentul în care căpitanul echipelor semnează raportul meciului este descris de 

arbitru în raportul meciului. 

e) dacă reprezentantul echipei a fost îndepărtat, trebuie să părăsească imediat spațiul de joc. Dacă 

acest reprezentant al echipei refuză să facă acest lucru, atunci Arbitrul solicită organizatorilor 

meciului să clarifice această situație și descrie incidentul în raportul meciului. 

f) orice încălcare comisă de către oficialii echipei trebuie să fie inclusă de arbitru în procesul-

verbal al meciului, semnat de căpitanul echipei pentru a confirma identitățile reprezentanților în 

cauză. 
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Comportamentul atât al membrilor echipei, cât și al reprezentanților lor oficiali înainte și 

după semnarea protocolului meciului. 

153. Dacă o persoană care este membru a unei echipe sau un reprezentant oficial comite orice 

încălcare gravă a regulilor în timpul meciului înainte sau după ce protocolul meciului a fost 

semnat de către căpitanii echipei, arbitrul va descrie încălcarea din protocol către organul de 

conducere corespunzător. 

 

Comportamentul organizatorilor de meci. 

154. Organizatorii meciului nu intră în competența arbitrului. Dacă organizatorul meciului se 

comportă într-un mod inacceptabil sau ofensiv față de alte persoane, arbitrul solicită căpitanului 

echipei și organizatorului principal să corecteze situația și, în consecință, descrie incidentul în 

raportul meciului. 

 

Protest și acțiune disciplinară. 

155. Comitetul de disciplină este format din 3 persoane: director sportiv AMOLIGA, arbitrul șef 

AMOLIGA, consilier AMOLIGA. Toate deciziile comisiei de disciplină trebuie să fie 

înregistrate și să intre în vigoare din momentul în care toți membrii comisiei semnează 

protocolul corespunzător. 

156. Orice proteste cu privire la încălcarea regulilor competiției, precum și acțiunile arbitrilor și 

ale jucătorilor pe teren trebuie depuse în termen de 48 de ore de la încheierea jocului oficial. La 

depunerea unui protest, echipa care depune protestul trebuie să plătească o taxă de 200 de lei și 

să furnizeze o fotografie sau material video pe baza căreia procedurile vor fi conduse de comisia 

de disciplină. În caz de dovezi rezonabile, contribuția în numerar a echipei este returnată. În 

cazul dovezilor nefondate, contribuția în numerar este creditată fondului AMOLIGA. 

157. Protestele în conformitate cu regulile și formularele stabilite trebuie trimise la adresa de e-

mail: info@amoliga.md  

158. Protestul trebuie luat în considerare de comisia de disciplină în cel mult 48 de ore de la 

primirea sa, pentru a lua o decizie obiectivă și independentă pe fond. 

159. Deciziile luate de comisia de disciplină nu pot fi atacate sau revizuite. 

160. Comitetul de disciplină va avea o jurisdicție nelimitată și independentă și își rezervă dreptul 

de a impune sancțiuni pentru incidente disciplinare în afară și pe teren. 

161. Comitetul de disciplină este autorizat, în cadrul procedurilor în curs, să trimită o petiție 

Comitetului de Arbitri pentru a examina problema retragerii sau pedepsirea arbitrilor pentru 

greșelile comise în procesul de arbitraj al meciului. 

162. Echipa este pe deplin responsabilă pentru acțiunile jucătorilor, reprezentanților și fanilor săi 

în timpul meciului, înainte de a începe și după terminarea acesteia, adică pe tot parcursul 

turneului. 

mailto:info@amoliga.md
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163. Protestele împotriva oricărei acțiuni a arbitrului care au fost direct legate de joc (erori de 

arbitru) nu pot provoca o revizuire a rezultatului meciului. 

164. Comitetul de disciplină are dreptul exclusiv de a accepta sau de a respinge protestele. În 

plus, comisia de disciplină are dreptul de a iniția urmărirea pentru încălcarea oricărei clauze din 

regulament. 

165. O echipă care se dovedește a încălca principiul sportiv al luptei este retrasă din competiție 

fără drept de recuperare în 365 de zile calendaristice. 

 

Schema de concurs și câștigători. 

166. Campionatul național AMOLIGA sezonul 2020 se desfășoară într-un sistem circular. 

167. Un număr egal de echipe trebuie să participe la competiție. 

168. Campionatul se desfășoară într-un singur cerc (TUR). 

169. Conform rezultatelor inregistrate in campionat, sunt determinate patru echipe de pe locul 1-

4, care vor continua competiția.  

170. Echipele clasate pe locurile 1-4 din clasament se califică in faza PLAY-OFF. Iar echipe ce 

s-au clasat mai jos de locul 4, părăsesc campionatul.  

171. Dacă, potrivit rezultatelor campionatului, două sau mai multe echipe au obținut un număr 

egal de puncte, locul in clasamentul turneului este stabilit conform rezultatului meciurilor directe 

dintre acestea. În cazul rezultatului de egalitate între aceste echipe, se ia în calcul golaverajul al 

întregului campionat pentru a stabili locurile in clasament. 

172. În cazul de egalitate a golaverajului, atunci locul în clasament este stabilit conform 

numărului cartonașelor roșii si galbene, încasate pe durata campionatului. 

173. PLAY OFF runda constituie din meciuri de acasă și în deplasare, cîștigătorul este considerat 

echipa ce a acumulat un punctaj mai mare în două meciuti. În cazul de egalitate de puncte, să 

calculă golaverajul inregistrat in acestea doua meciuri.  

174. Dacă golaverajul este egal căstigătorul să va decide după bulituri. 

175. Finala să joacă dintr-un singur meci. 

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

fi effectuate bulituri pină la duferenta de scor. Înainte de executare a buliturilor, echipe sunt 

egalate la număr de jucători ce execută buliturile și se vor afla in zona tehnică. 

 

Atribuirea concurenților. 

177. În urma rezultatelor fiecărei competiții organizate de AMOLIGA, se va desfășura un 

eveniment de închidere și a face un bilanț al sezonului în care vor fi premiați câștigătorii 

campionatului. 
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178. Echipele care participă la turneu trebuie să participe la evenimentele de premiere pentru 

câștigători și concurenți. 

 

Securitatea meciului. 

179. La înregistrarea unei echipe, jucătorii trebuie să fie supuși unui control medical pentru a 

obține permisiunea de a participa la campionat. 

180. Permisul este confirmat de sigiliul medicului sau instituției medicale din coloana 

„Permisiunea medicului” în cererea de participare la campionat, în forma stabilită de 

AMOLIGA, sau un alt document al unei instituții medicale (certificat de confirmare). O fișă 

tehnică poate fi obținută direct pe site-ul www.socca.md  

181. AMOLIGA își rezervă dreptul de a refuza participarea unui participant sau a întregii echipe 

ca urmare a sănătății acestora. 

182. AMOLIGA nu este responsabilă pentru deteriorarea stării de sănătate a unui concurent. 

183. AMOLIGA, reprezentată de un medic de competiție, este obligată să acorde primul ajutor 

participanților în timpul evenimentelor sportive în caz de răni, vânătăi sau alte răni grave și să 

inspecteze deteriorarile înainte de sosirea asistenței medicale de urgență. 

 

Provizii speciale. 

184. Este interzisă persecuția jucătorilor de fotbal și a altor persoane pe motive naționale, rasiale, 

religioase și politice. 

185. Toate disputele și dezacordurile care apar între echipele de fotbal, jucătorii de fotbal și alte 

subiecte de fotbal se soluționează în AMOLIGA CD. 

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

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

aplicabile în practică. 

188. În caz de depestare a cazurilor positive la testare la COVID la jucătoriii echipei participante, 

aceasta urmează să informeze organizatorii campionatului și să prezinte documentul official ce 

demonstrează aceasta. În caz de dovadă echipa poate folosi dreptul de reprogramare a unui 

singur meci. Meciurile următoare trebuie să aibă loc conform calendarului și regulamentului dat. 

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

adoptarea noului regulament. 

http://www.socca.md/

