Regulament Fotbal
Terenul de joc:
Mingea iese în afara terenului de joc doar atunci când depășește cu întreaga
circumferință linia de margine sau linia de poartă.
Când mingea atinge plasa de deasupra terenului se va executa aruncare de
la margine.

Numărul jucătorilor:
Fiecare echipă va fi compusă din maxim 6 jucători dintre care 1 portar.
Fiecare echipă are dreptul de a avea maxim 2 rezerve. Numărul de schimbări este
nelimitat. În timpul unei schimbări jocul nu trebuie neapărat oprit (cu excepția
schimbării portarului) jucătorul înlocuit va părăsi terenul de joc și abia apoi jucătorul
înlocuitor va intra pe terenul de joc. În cazul schimbării portarului jocul trebuie să fie
oprit și arbitrul trebuie anunțat în prealabil.

Echipamentul jucătorilor:
Echipament sportiv, încălțăminte de sport (nu sunt acceptate ghete cu
crampoane).

Arbitrul:
Arbitrul dispune de autoritatea necesară pentru a veghea respectarea
regulamentului.

Durata jocului:
Fiecare meci este compus din două reprize a câte 15 minute, cu o pauză între
ele de 5 minute.
În cazul în care un meci se termină la egalitate în faza eliminatorie se vor juca
două reprize a câte 5 minute fiecare.
Dacă după terminarea acestora scorul este încă egal se vor executa lovituri
de pedeapsă. Fiecare echipă își va desemna jucătorii executanți. Se vor executa 3
lovituri de pedeapsă de fiecare echipă. Dacă în continuare scorul este egal se vor
executa în continuare câte o lovitură de pedeapsă de fiecare echipă până în
momentul în care o echipă înscrie cu un gol mai mult decât cealaltă echipă din același
număr de lovituri.

Alte aspecte:
Portarul nu are voie să joace mingea cu mâna atunci când aceasta a fost
trimisă cu piciorul în mod intenționat de către un coechipier. Portarul nu are voie să
joace mingea cu mâna atunci când mingea vine direct dintr-o aruncare de la margine
efectuată de un coechipier.
Se poate înscrie un gol direct din: Lovitura liberă directă, Lovitura de
pedeapsă, Lovitura de la colț, Lovitura de la poartă, Lovitura de începere.
Nu se poate înscrie direct un gol din: Lovitura libera indirecta, Aruncare de la
margine, Minge de arbitru.
Aruncarea de la margine se va executa cu piciorul, la fel și lovitura de la
poartă.
Distanța la care trebuie să stea jucătorii la o lovitură liberă este de 5 metri.
Un jucător care primește cartonaș roșu va fi eliminat de pe terenul de joc și
nu va mai avea dreptul de a juca în acel meci. După 2 minute de la primirea
cartonașului roșu, un alt jucător va putea intra pe terenul de joc (dacă echipa nu are
jucători înlocuitori va juca în continuare cu un jucător în minus).
Jucarea mingii cu mâna este o greșeală care se sancționează cu lovitura liberă
directă/lovitura de pedeapsă. Atenție: Nu orice jucare a mingii cu mâna este
considerată abatere.
NU sunt permise intrările prin alunecare. În cazul în care un jucător
efectuează o alunecare jocul va fi reluat printr-o lovitură liberă indirectă în favoarea
echipei adverse.
NU sunt tolerate protestele, cuvintele jignitoare și alt comportament de acest
gen la adresa: arbitrilor, coechipierilor, jucătorilor adverși, oficialilor. Acestea vor fi
sancționate cu avertisment din partea arbitrului.
În faza grupelor un meci câștigat va aduce echipei învingătoare 3 puncte, iar
în cazul în care meciul se termină la egalitate, fiecare echipă va primi câte un punct.
Formatul competiției (numărul grupelor și a echipelor din fiecare grupă) va fi stabilit
după terminarea înscrierilor.

