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NOTĂ 

Nr.r5' din 05.02.2013 

CĂTRE, 

~ .•. •... !vliNISTERUL 
EDUCATIEI 

1 NAŢIONALE 

Unităţile şcolare cu învăţământ liceal din Municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia catedrei de educaţie fizică 

Vă informăm că Federaţia Sportului Şcolar si Universitar, organizeaza 

Campionatul Mondial de Fotbal Bordeaux/Franta in perioada 14-22.04.2013. 

Competitia are prevazute fazelele: 

- Judet-11-17.03.2013 
- Zona- 21-24.03.2013 
- Turneul final - 05-07.04.2013 

Înscrierea se va face telefonic, la domnul profesor Georgescu Eugen, până la 

data de 15.02.2013, la numărul de telefon 0723259121. 

La prezenta nota anexam regulamentul de organizare al competitiei. 

Inspector Şcolar General, 

P,r.Ptf~~~r@~ercea -Fiorea 
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Inspector de specialitate, 

Prof. Niculina Lazarciuc 



ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

FEDERAŢIA SPORTULUI ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR 

Bucureşti/România, Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, tel: 0040-374.279.169, Fax: 0040-374.279.163 

email: office(â)fssu.ro, www. fssu.ro 

Regulament de organizare 

a Campionatului de Fotbal care va desemna echipa participantă la 

Campionatul Mondial de Fotbal Bordeaux!Franta 14-22 aprilie 2013 

!.Reguli de participare: 

Înainte de începerea competiţiei fiecare echipă va prezenta comisiei carnetul de 

elev care certifică apartenenţa la şcoala respectivă, împreună cu cartea de 

identitate; 

Fiecare unitate de învăţământ poate înscrie o singură echipă; 

Toţi jucătorii trebuie să fie elevi ai aceleiaşi şcoli, nascuţi în anii 19961199711998, 

înscrişi în anul şcolar 2012/2013; 

Fiecare echipă va fi compusă din maxim 18 jucători şi reprezentată de 1 profesor; 

Toţi jucătorii trebuie să fie elevi la zi la aceeaşi şcoală. Conform criteriilor de 

eligibilitate stabilite de I.S.F. nu sunt adruise in competitie echipele din cadrul 

Cluburilor Sportive Scalare şi Liceelor cu Program Sportiv; 

Durata jocului va fi de 80 ruinute ( 2 reprize x 40 ruinute) cu pauză de 15 ruinute; 

Fiecare echipă va avea asupra sa două rânduri de tricouri de culori diferite cu 

numere regulamentare; 

Terenul de joc are dimensiunile conform regulamentului FRF; 

În caz de egalitate la terruinarea timpului regulamentar de joc se va trece la 

executarea loviturilor de la 11 metri, câte 5 lovituri pentru fiecare echipă. Dacă 



egalitatea persista se va executa câte o lovitură de fiecare echipă pâna la 

departajare de 1 gol. 

2 Modul de desraşurare. 

Sistem eliminatoriu (numai tur), în care echipele stabilite de forul organizator 

joacă între ele jocuri eliminatorii, învingătoarele participând în etapele următoare 

până la desemnarea echipei câştigătoare; 

La faza pe centre de localităţi participă echipele unităţilor de învăţământ care au 

câştiga! faza pe localitate. Competiţia, la faza pe localitaţi şi judeţ, va fi organizată 

de Inspectoratele Şcolare Judeţene; 

La faza pe judeţ participă echipele unităţilor de învăţământ care au câştiga! faza 

pe centre de localităţi; 

La faza zonală vor participa echipele câştigătoare din fiecare judeţ, împărţite în 4 

grupe zonale, astfel: 

Zonal Zona2 Zona3 Zona4 

Botoşani SatuMare Sibiu Ilfov 

Suceava Maramureş Braşov Prahova 

Iaşi Bihor Caraş Severin Dâmboviţa 

Neamţ Salaj Gmj Brăila 

Bacău Bistriţa Năsăud Vâlcea Tulcea 

Vaslui Cluj Argeş Ialomiţa 

Vrancea Mureş Olt Constanţa 

Galaţi Alba Dolj Călăraşi 

Harghita Arad Mehedinţi Giurgiu 

Covasna Hunedoara Teleorman Bucureşti 

Buzău Timişoara 

la faza finală se califică primele două echipe din fiecare zonă (8 echipe); 

faza pe localitate/judeţ va fi organizată de către Inspectoratele Şcolare 

Judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; 



faza pe zonă şi turneul fmal vor fi organizate de către Directia Generală de 

Invăţare Pe Tot Parcursul Vieţii si Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar; 

Perioadele de desfaşurare: faza pe localitate/judet 11-17.03.2013, faza pe zona 

21-24.03.2013, tumeul final 05-07.04.2012; 

IMPORTANT 

~ Pentru celelalte prevederi necu prinse în prezentul document se aplică Regulamentul 

Federaţiei Române de Fotbal. 

~ Turneul final va fi organizat pe baza sportivă a Federaţiei Române de Fotbal din 

loc. Buftea/Ilfov, locul de desfăşurare al zonelor urmând a fi comunicat până la data 

de 11.03.2013. 

întocmit, 

consilier Olteanu Costel 


