«GRASSROOTS LIGA» U-10
REGULAMENT DE ORGANIZARE

APROBAT
de către Comitetul Executiv al FMF
în şedinţa din
.
.
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1. SCOPURI ŞI OBIECTIVE
1.1. Festivalurile”Grassroots Liga” sunt organizate în scopul, de a oferi posibilitate copiilor de a
practica fotbalul în mod organizat;
1.2. Crearea condiţiilor benefice de susținere a copiilor, facând primii pași în fotbal.
1.3. Îmbunătățirea abilităților tehnice ale tinerilor fotbaliști;
1.4. Schimb de experienţă între antrenori;
1.5. Recrutarea si formarea grupurilor de pregatire initiala;
1.6. Stabilirea relaţiilor de prietenie între antrenori şi formaţiuni din regiune;
1.7. Formarea echipelor de copii la nivel local;
1.8. Completarea echipelor de fotbal, care ulterior vor participa in competiţii regionale şi
republicane desfășurate sub egida FMF;
1.9. Identificarea şi promovarea tinerelor talente
1.10. Promovarea jocului de fotbal în rândul populației Republicii Moldova;
1.11. Promovarea modului sănătos de viaţă şi a spiritului de Fair Play;
1.12. Crearea unei atmosfere de prietenie și sărbătoare.
1.13. Motoul “Grassroots Liga” este: “Copiii trebuie să joace şi să primească plăcere de la fotbal”.
2. ORGANIZATORI ŞI DESFĂŞURAREA „GRASSROOTS LIGA”
2.1 . Organizarea „GRASSROOTS LIGA” este în competenţa formaţiunilor fotbalistice (cluburi),
Asociaţii Raionale şi Regionale de Fotbal din Republica Moldova;
2.2 Desfăşurarea evenimentelor „GRASSROOTS LIGA” îl asigură formaţiunile fotbalistice (cluburi),
Asociaţii Raionale şi Regionale de Fotbal din Republica Moldova, în baza recomandărilor metodice
ale Federației Moldoveneşti de Fotbal (p.3.2 – 3.11);
2.3 Logistica Grassroots Liga și înregistrarea participanților se realizează de către Oficiile Regionale de
Dezvoltare a Federaţiei Moldovenească de Fotbal;
3. PARTICIPANŢII ŞI CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE
3.1 Festivalurile ”Grassroots Liga” pot participa echipele de copii care au în componenţă jucători cu
vîrsta de până la 10 de ani.
3.2 Pentru toate Cluburile (Școlile Sportive) participante în Campionatul Moldovei la fotbal Copii şi
Juniori este obligatoriu să participle (să organizeze), festivaluri fotbalistice Grassroots Liga categoriile de vârstă U-9-10, în conformitate cu Regulamentul Campionatul Moldovei la fotbal
Copii şi Juniori (punctele 1.4.1, 1.5.0 şi 1.7 );
* Pentru finalizarea cu succes a Clasificării Centrelor de Pregătire a Copiilor şi Juniorilor, este
necesară prezentarea a 10 liste de verificare a festivalurilor desfășurate pe parcursul anului
competiţional (toamnă- primăvară )și lista finală a participanților.
3.3 La organizarea ”Grassroots Liga”, trebuie să se accepte faptul că aspectul competitiv al întrecerii
şi rezultatul final nu sunt elementele esenţiale, accentul trebuie pus mereu asupra conceptelor
de joc şi distracţie. Din acest considerent, antrenorii-educatori implicaţi în organizarea
evenimentelor trebuie să ţină cont de:
- Echilibrul dintre echipe, din perspectiva nivelului de performanţă;
- Participarea în egală măsură a jucătorilor, din perspectiva timpului de joc stabilit;
- Durata meciurilor, în dependenţă de numărul acestora;
- Regulile Fairplay-ului pe şi în afara terenului de joc.
3.4 Arbitrajul în Grassroots Liga se realizează de către: antrenori, voluntari, părinți, tineri fotbalişti ai
cluburilor organizatoare, ținând cont de recomandările și particularitățile arbitrajului în fotbalul
pentru copii.
3.5 Formatul evenimentelor sunt mini-festivaluri în cadrul formaţiunii sau formaţiunilor (minim 16
participanți);
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3.6 Jocuri în echipe cu componenţă redusă 4x4 or 5x5 (Anexa № 1 );
3.7 Se recomandă echipe mixte: băieți și fete în aceeași echipă;
3.8 Diverse variaţii de joc;
3.9 Implicarea în organizare a voluntarilor și instructorilor din cadrul proiectelor FMF („Școala
Voluntari PRO-Fotbal”, „Fotbal în şcoli” „OFFS”);
3.10 Distracție și exerciții cu mingea;
3.11 Participarea părinţilor la jocuri;
4. TERMENI ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII.
4.1 Programul desfăşurării evenimentelor „Grassroots Liga” se elaborează de către organizatori în
colaborare cu Coordonatorul pe competiţii al Oficiului Regional de Dezvoltare al FMF;
4.2 Formaţiunea organizatoare asigură:
- Siguranța spectatorilor şi participanților la stadion și zona aferentă;
- Asistenta medicala si autoturismul de serviciu;
- Arbitrajul.
4.3 La finalul fiecărui festival Grassroots Liga, organizatorii expediază Raportul de desfăşurare a
evenimentului (Anexa № 2) și oferă un reportaj foto despre evenimentul desfășurat la adresa
electronică a Oficiului Regional de Dezvoltare al FMF.
5. NORME FINANCIARE
Cheltuielile financiare pentru desfăşurarea evenimentelor „Grassroots Liga”:
 Cheltuielile pentru serviciile de transport şi diurnă sunt suportate de către cluburile (echipele)
participante;
 Cheltuielile pentru asistenţa medicală le suportă organizatorii evenimentului;
 În cadrul formaţiunilor, cadourile de stimulare sunt binevenite participanților la festival.
 Federaţia Moldovenească de Fotbal va oferi cadouri în cadrul festivalurilor finale.
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