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1. SCOPUL TURNEULUI 

Turneul de fotbal «Viitorul» se organizează cu scopul de: 
- Identificare a fotbaliștilor talentați; 
- Ridicare a măiestriei fotbaliștilor; 
- Întărire a relațiilor sportive interregionale; 
- Promovare a principiului "Fair Play"; 
- Schimb de experiență între antrenori. 
 

2. TERMENI DE ORGANIZARE A TURNEULUI. 

Turneul va fi organizat în termenii stabiliți:  

19.02.2023 – 26.02.2023;  

18.06.2023 – 25.06.2023; 

13.08.2023 - 20.08.2023. 

 
3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TURNEULUI. 

Organizarea şi desfăşurarea Turneului de fotbal «Viitorul», este în competenţa 
Comitetului de Organizare a Competiţiilor al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. 

 
4. PARTICIPANȚI. 

La turneu participă 4 selecționate regionale : NORD, SUD, CENTRU, EST (care sunt 
formate din jucători cu anul naşterii: 

-  2008 – nu mai mult de 3 (trei) jucători în teren şi 6 (şase) jucători înscrişi în 
raportul de meci; 
-  2009;  
 
și 4 (patru) Cluburi/Academii de fotbal diт Liga  Națională – FC SHERIFF, CS ZIMBRU, CSCT 
BUIUCANI-DACIA, AF RADU REBEJA-LIMPS, (care sunt formate din jucători cu anul 
naşterii: 

- 2009; 
- 2010 – nu mai mult de 3 (trei) jucători în raport de meci și 5 jucători în tabel 
nominal; 
 

❖ Formarea selecționatelor regionale este efectuată de către antrenorii 
regionali. 
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5. ÎNREGISTRAREA JUCĂTORILOR. 

Până la 17 februarie 2023  fiecare echipă prezintă la Departamentul Competiţii 
următoarele documente: 

a) Tabelul nominal completat în grafie latină (în forma tipărită), în 2 (două) 
exemplare (numele jucătorilor strict conform adeverinței de naștere) cu ștampila 
administrației și ștampila medicului;  

❖ Conform datelor din COMET! 
b) certificatul de la medicul de familie  sau ATLETMED; 
c) adeverinţa de naştere (în cazul primei înregistrări); 
d) legitimația jucătorului participant în Campionatul Moldovei (Copii și Juniori) ediţia 

2022-2023;  

❖ Pentru participare la turneu, se admite înscrierea în Tabelul nominal până la 25 de 
jucători. 

❖ Înregistrarea suplimentară a jucătorilor, se permite pe durata întregului turneu, 
conform procedurii de înregistrare a FMF; 

 
6. FORMULA DE DESFĂȘURARE. 

Meciurile turneului se vor desfășura conform Legilor Jocului FIFA. Turneul se va disputa 
în două etape: 

6.1   La prima etapă 8 echipe se repartizează în două grupe a câte 4 echipe, unde vor juca 
(tur-retur), după cum urmează: 

Grupa А 
1. Selecţionata Regională EST; 

2. Selecţionata Regională NORD; 

3. CSCT BUIUCANI-DACIA; 

4. CS ZIMBRU 

Grupa B 
1. Selecţionata Regională SUD; 

2. Selecţionata Regională CENTRU; 

3. FC SHERIFF 

4. AF RADU REBEJA-LIMPS 

 

6.2  În raportul de joc se înscriu nu mai mult de 20 jucători;  
6.3  Din rândul jucătorilor înscrişi în raport, pot fi efectuate 9 schimbări de jucători pe 

durata meciului, cu condiția că în repriza a doua nu se permite de a stopa meciul 
pentru schimbări mai mult de trei ori (cu  excepția – jucător accidentat  și nu mai 
poate  continua  jocul.   

6.4  În  acest  caz,  se admite și șchimbarea inversă a jucătorilor înlocuiţi.  
6.5  Cu 60 minute înainte de meci reprezentanții echipelor trebuie să fie prezenți la 

ședința tehnică.  
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6.6  Raportul de meci trebuie să fie îndeplinit de către reprezentanții echipelor cu 60 
minute înainte de meci. 
 

6.7  La etapa a doua Play Off, meciurile vor fi disputate după următoarea formulă: 

A1 - B1 A3 – B3 

A2 - B2 A4 – B4 

6.8  Durata meciurilor – 2 reprize x 35 minute. 
6.9  Echipa care după disputarea meciurilor primei etape etape se clasează conform 

punctajului acumulat;  
6.10 Omologarea jocurilor turneului se efectuează după cum urmează: 

- joc câştigat – 3 puncte; 
- joc egal – 1 punct; 
- joc pierdut – 0 puncte. 

6.11 Dacă două sau mai multe echipe acumulează acelaşi număr de puncte     
      învingătoare sunt desemnate conform criteriilor de mai jos: 
- numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între echipele 

aflate la egalitate de puncte;  
- golaverajul mai bun în jocurile directe (diferenţa dintre golurile marcate şi 

primite); 
- numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în jocurile directe; 
- numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe; 
- numărul mai mare de victorii în jocurile din întregul Turneu la prima etapă; 
- golaverajul general mai bun (diferența între golurile marcate și primite în toate 

jocurile din Turneu la prima etapă); 
- numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din  Turneu la prima etapă;  
- numărul mai mic de cartonașe roșii primite în întregul Turneu la prima etapă (FAIR 

PLAY);  
-  numărul mai mic de cartonașe galbene primite în întregul Turneu la prima etapă 

(FAIR PLAY); 
- Tragere la sorți. 

6.12 Мeciurile etapei a doua. 

Dacă după expirarea timpului regulamentar de joc învingătorul nu este stabilit, va urma 
seria loviturilor de la 11 m și învingătorul se stabilește conform „Legilor Jocului” FIFA. 
 

7. SANCȚIUNI DISCIPLINARE. 

7.1  Jucătorul care a primit cartonaș roșu este suspendat automat de la participare în 

meciul următor. Decizia finală cu privire la sancțiunile disciplinare va fi luată de către 

Comisia de Disciplină a FMF.  
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7.2  Echipa care se face vinovată de ne disputarea meciului va fi sancționată tehnic cu 

înfrîngere (0:3) sau în dependență de circumstanțe, decizia finală va fi luată de către 

Comisia de Disciplină a FMF sau Comitetul de Organizare a Competițiilor al FMF. 

7.3 Dacă o echipă se face vinovată de nedisputarea a 2 (două) meciuri programate , 

atunci echipa dată va fi exclusă din Turneul VIITORUL. 

7.4  În cazul în care echipa exclusă din turneul Viitorul a disputat mai puțin de 50% din 

jocurile programate, atunci toate rezultatele meciurilor jucate vor fi anulate. 

7.5  În cazul în care echipa exclusă din turneul Viitorul a disputat 50% sau mai mult din 

meciurile programate, în acest caz, în toate meciurile rămase de disputat, echipele 

adverse vor adjudeca automat victorie tehnică cu scorul de 3:0. 

7.6 Arbitrul principal este împuternicit de a lua Decizia finală referitor la disputarea 

meciului. 

 

8. TITLURI ȘI PREMII. 

Echipa învingătoare a Turneului ”Viitorul” va fi determinată în meciul dintre echipele 
care se vor clasa pe primele locuri în grupe la etapa I. Echipa clasată pe locul 3, va fi 
determinată în meciul dintre ocupantele locurilor secunde în grupe la etapa I. 

Echipei învingătoare i se va înmâna cupa „Viitorul”. Jucătorii vor fi premiați cu diplome 
FMF de gradul I-i și respectiv medalii.  

Echipelor clasate pe locurile II-oi şi III-ei li se vor înmâna diplome FMF și medalii de gradul 
respectiv.  

Echipelor clasate pe locurile IV - VIII li se vor înmâna diplome de participare.  

De asemenea jucătorilor li se vor înmâna premii la categoriile: 

- cel mai bun portar; 
- cel mai bun apărător; 
- cel mai bun mijlocaș; 
-  cel mai bun atacant; 
-  cel mai bun jucător al turneului. 

 
9. CIRCUMSTANȚE NEPREVĂZUTE. 

În   cazul   circumstanțelor   care nu au fost prevăzute în regulamentul   turneului,  decizia   
finală   este în competența Comitetului de Organizare a Competițiilor al FMF. 

10.  NORME FINANCIARE. 

Cheltuielile legate de drum (dus - întors) vor fi suportate din contul echipelor 
participante. 
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11.  ALTE CONDIȚII. 
a) Echipele sunt obligate să posede echipament de joc și plastroane.  
b) În cazurile când culorile echipamentului echipelor adverse sunt identice, echipa 

oaspete este obligată să schimbe  echipamentul.  
c) Echipa gazdă este obligată să asigure trei mingi pentru joc. 
d) Arbitrii turneului sunt delegați de către Comitetul de Arbitri al  FMF.  
e) Cheltuielile pentru arbitraj sunt asigurate de Federaţia Moldovenească de Fotbal 

după cum urmează pentru un singur joc: arbitru în teren - 500 lei, asistenții 
arbitrului – 2 х 400 lei, Observator al meciului - 500 lei. 

f) Echipa gazdă este obligată să asigure asistența medicală (doctor) și mașină de 
serviciu (marcată special) în timpul meciurilor. 

g) FMF va asigura asistența medicală la meciurile din cadrul etapei a doua. 
h) La meciurile etapei a II-a, echipele sunt obligate să posede cîte două echipamente 

de joc, plastroane și minimum 3 mingi.  
i) Echipa gazdă este obligată să asigure trei mingi pentru joc. 
j) FMF nu duce răspundere în cazul prejudiciilor de sănătatea participanților 

turneului, care au avut loc în afara timpului de disputare a meciurilor şi din vina 
participanților. 

 


