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1. SCOPURI ŞI OBIECTIVE

1.1







Desfășurarea competiției are ca scop:
perfecționarea măiestriei sportive a tinerilor fotbaliști;
depistarea fotbaliștilor dotați și talentați;
dezvoltarea în perspectivă a fotbalului în Republica Moldova
promovarea principiului Fair-Play (”Joc cinstit”)
întărirea legăturilor sportive inter-regionale
schimbul de experiență între antrenori.
2. ORGANIZATOR

2.1 . Organizarea turneului este în competenţa Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal.
3. PARTICIPANŢII ŞI CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE

3.1. La turneul «Cupa Selecționatelor Elite Clubs» participa echipele-selecționate a
cluburilor de fotbal de Categoria I-a:
 FC Zimbru (Chişinău)
 FC Şeriff (Tiraspol)
 CSCT Buiucani-Dacia (Chişinău)
 FC Zaria (Bălţi)
3.2 Componenţa permanentă a jucătorilor echipei în teren:
 2 (doi) jucători U-15 (a.n. 2003);
 3 (trei) jucători U-16 (a.n. 2002);
 3 (trei) jucători U-17 (a.n. 2001);
 3 (trei) jucători U-19(a.n. 2000);
3.3. Turneul «Cupa Selecţionatelor Elite Clubs» se desfăşoară în două semifinale, care
se formează după tragerea la sorți (Cluburile din Chisinau nu pot juca in aceeași
pereche). Echipa gazda se va determina prin tragere la sorți.


Dacă la sfârşitul timpului regulamentar de joc, scorul final este egal câştigătorul
va fi decis prin lovituri de departajare, conform instrucţiunilor stabilite de I.F.A.
Board.
 Meciul pentru locul III şi finala se desfășoară dintr-un meci. Dacă la sfârşitul
timpului regulamentar de joc scorul final este egal, câştigătorul va fi decis prin
lovituri de departajare, conform instrucţiunilor stabilite de I.F.A. Board.
 Programarea jocurilor se va face prin împerecherea echipelor conform tragerii la
sorţi.
 Pentru participare în competiţie se admite înscrierea în Tabelul nominal până la
30 de jucători.
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 Echipele au dreptul să înscrie în raportul de joc 24 jucători, din rândul cărora pot
efectua 6 (şase) schimbări de jucători, cu conditia efectuarii a cel mult trei opriri
pentru schimb de jucatori în repriza a doua – fără de a încălca punctul 3.2 al
actualului regulament.
 Meciurile se vor disputa pe terenurile omologate de FMF în următoarele
condiţii: 2 reprize x 40 min.
 Dacă o echipă nu se prezintă la meci, atunci echipei i se acordă înfrîngere
tehnică şi discalificare din turneu;
 Pentru participare la meci a unui jucător nelegitimat sau suspendat, echipei în
cauza i se va acorda înfrângere.
 Cartonaşele galbene și roşii, acumulate de jucător în cadrul Turneului, vor fi
separate de cele primite în Campionat.
 Echipele participă la Turneul «Cupa selecționatelor Elite Clubs» în baza Tabelului
Nominal separat.
 Clubul gazdă este obligat să asigure 4(patru) mingi pentru joc.
 Clubul gazdă este obligat să asigure asistența medicală(doctor) și mașină de
serviciu (marcată special) în timpul meciurilor. FMF nu duce răspundere pentru
eventuale accidente de sănătate, dacă acestea au avut loc în afara meciului sau
din vina proprie.
 În cazurile când culoarea echipamentului echipelor adverse coincid, echipa
oaspete schimbă echipamentul.

4.1
4.2
4.3

5.1

4. TERMENI ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
Turneul se va desfasura în perioada 6-10 decembrie 2017.
Meciul pentru locul III şi finala se va desfasura la CPSN V-Voda.
Pentru a asigura siguranța spectatorilor, participanților și arbitrilor la stadion și
zona aferentă, pentru desfășurarea competiţiei, Clubul gazdă este obligat să
asigure prezenţa lucrătorului poliţiei, echipat corespunzător, în timpul
meciurilor;
5. ARBITRAJUL
Meciurile în cadrul turneului sunt conduse de arbitrii, delegaţi de Colegiul de
arbitri al FMF.

5.2
Arbitrul
Teren
Asistent
Al 4-lea oficial
Observator

1/2

Finala

300

400

200

250

150

200

150

200
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6. NORME FINANCIARE
6.1. Cheltuielile legate de cazare, masă, drum (dus - întors), diurnă echipele le
suportă din contul cluburilor. În ziua meciului participanţii şi antrenorii se asigură
cu masă, nu mai puţin de 30 (treizeci) lei fiecare.
6.2. Cheltuielile pentru arbitraj sunt asigurate de Federaţia Moldovenească de Fotbal.

7.1

7.2
7.3

7. PREMIEREA
Echipa învingătoare primeşte titlul de deţinătoare a «Cupei selecționatelor Elite
clubs» la fotbal juniori. Echipei i se înmânează Cupa transmisibilă şi diplomă de
gradul I.
Echipa finalistă primeşte Cupa și diplomă de gradul II.
Echipa clasată pe locul III primeşte Cupa și diplomă de gradul respectiv.
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