
Regulament  FOTBAL in 7  

 

 

Competitia se va desfasura dupa regulile FIFA la care se vor adauga regulile de pe site-ul Official Special 

Olympics Summer Sport(www.speicalolympics.org) In concordanta cu Special Olympics (SO) fiecare 

antrenor trebuie sa ofere sportivilor sansa sa joace in fiecare meci (Articolul 1, Paragraful E, Statement Of 

Participation). 

 

1.Meciurile PRELIMINARE pentru impartirea echipelor pe nivele de abilitati (DIVISIONING) vor 

  dura 10 de minute (2 x5 min) 

2.Meciurile din cadrul COMPETITIEi vor dura 24 de minute (2x 12 de min). 

3.Inlocuirile sunt premise pe toata durata jocului in orice moment. 

4.O comisie va verifica faptul ca toti sportivii  joaca un timp rezonabil in fiecare joc. 

 

Reguli pentru Sporturi Unificate 

1. Echipa de Sporturi Unificate pentru fotbal in 7 va fi format din :  

 4 sportivi SO si  

 3 parteneri in orice moment al jocului  

   Lotul va fi format din 11 persoane (6 SO+5P). 

2. Sportivii SO si partenerii pot juca pe orice post  

3. Nerespecatrea componenteii echipei (4 SO+3P) se sanctioneaza cu pierderea meciului cu 3-0 de catre 

echipa     care a incalcat aceasta  regula  

4. Fiecare echipa trebuie sa aiba un adult ca antrenor NEJUCATOR. 

5. Antrenorul principal trebuie sa aiba bune cunostinte despre Special Olympics si Sporturi Unificate 

  

Cartonasele Rosii Si Galbene 

 

Sportivii 

 

Cartonasele galbene sunt acumulate pe durata joculurilor PRELIMINARE si a celor din COMPETITIE. 

La cumularea doua cartonase galbene sportivul va fi suspendat pentru urmatorul joc. 

 

Sportivii care primesc un cartonas rosu sau doua cartonase galbene vor fi suspendati pentru restul  meciului 

respectiv si pentru meciul urmator. 

 

Cartonasele galbene acumulate in timpul joculurilor PRELIMINARE nu vor fi luate in consderare in timpul 

COMPETITIEI. 

 

Cartonasele rosii primite in timpul joculurilor PRELIMINARE vor fi luate in considerare pentru jocurile din 

timpul COMPETITIEI si sportivii vor fi suspendati. 

 

Antrenorii 

  

Antrenorii trebuie sa se limiteze doar la incurajarea verbala moderata a sportivilor. 

 

Abuzurile verbale ale jucatorilor sau antrenorilor vor fi considerate comportament  NESPORTIV si se vor 

solda cu avertisment de catre arbitru. Daca acest tip de comportament PERSISTA antrenorul sau jucatorul 

va fi sanctionat de arbitru cu eliminarea de pe teren. 

 

Daca un antrenor este eliminat dintr-un joc, sanctiunea va produce acelasi efect ca un ca un cartonas rosu si 

antrenorul va fi suspendat in urmatorul meci. Comisia de arbitri poate impune sanctiuni in timpul unui meci 

impotriva oricarui oficial implicat in astfel de incidente. 

 

Sistem de punctare : Victorie = 3 puncte ; Egal = 1 punct ; Infringere = 0 puncte 

 

 

http://www.speicalolympics.org/


In cazul in care se joaca o partida finala si meciul se incheie la egalitate se vor juca 2 reprize de prelungiri cu 

durata 5 minute ( se va aplica regula golului de  aur / argint conform reg. FIFA). 

 

Daca echipele sunt inca la egalitate dupa prelungiri se vor folosi loviturile de penalty.Dupa urmatoarele 

reguli: 

 

 numai jucatorii prezenti in teren in repriza a doua pot participa. 

 se va arunca cu banul pentru a stabili care dintre echipe va incepe.  

 toti jucatorii se vor strange in centrul cercului. 

 arbitru va alege ce poarta vor folosi. 

 antrenorul principal trebuie sa aleaga 5 jucatori care vor executa loviturile, si sa prezinte 

lista arbitrului. 

 loviturile se vor executa alternativ si cistiga echipa care inscrie de mai multe ori. 

 daca este egalitate dupa cele 5 lovituri, jucatorii participanti ramasi vor executa si ei. 

 o echipa poate alege orice jucator din teren sa fie portar pentru loviturile de penalty. Daca 

acesta este accidentat in timp ce se executa loviturile de penalty, orice jucator din echipa 

poate sa-l inlocuiasca, doar daca nu este suspendat. 

 

 

Divisioning 

 

Pentru a asigura o competitie corecta, toti jucatorii din fiecare echipa trebuie sa se implice intr-un mod egal 

in fiecare joc. Este de asteptat ca toti jucatorii sa joace in cel putin o repriza. 

 

Echipele vor juca minim 2 meciuri in ziua divisioning (daca sunt necesare Comitetul de Organizare va 

adauga si alte meciuri). 

 

Regula Efortului ONEST 

 

Sportivii trebuie sa participe corect si sa depuna efortul maxim de care sunt capabili, atit in timpul 

PRELIMINARIILOR cit si in timpul COMPETITIEI. 

 

Antrenorii trebuie sa incurajeze si sa sustina si sa incurajeze participarea la nivelul de efort maxim posibil  

pentru fiecare sportiv, altfel pot fi suspendati de catre Comitetul de Organizare al Competitiei (COC). 

 

Antrenorul principal este responsabil pentru pentru transmiterea unui raport onest privin nivelul de abilitati 

al echipei sale. Orice echipa care desfasoara un joc mai bun decat in raportul antrenorului princal poate fi 

descalificata. 

 

Posibile sanctiuni pentru incalcarea regulilor de mai sus: 

 

-suspendarea antrenorului principal in viitoarele competitii 

-pierderea unor puncte accumulate / coborirea in clasamentul final  

-o a doua incalcare a regulamentului va determina suspendarea echipei din competitie 

 

Procedura CONTESTATIILOR 

Numai antrenorul principal poate sa depuna  contestatii. 

Toate formele de protest trebuie sa fie depuse la cel mult 30 de minute dupa evenimentul contestat. 

COC va da un raspuns pentru fiecare contestatie.Toata deciziile luat de acest comitet sunt finale. 

Orice protest legat de deciziile arbitrilor nu este luat in considerare. 

 

Decizia unui oficial legata de o intamplare din timpul jocului nu poate fi contestata,  decizia unui oficial este 

finala. In timpul jocului toate comentariile arbitriilor sunt luate ca pareri ale lor. Numai aceasta poate anula 

decizile luat de el sau asistentul arbitrului , inainte ca jocul sa reinceapa. Dupa aceea ceea ce s-a hotarat nu 

mai poate fi schimbat. 



 

Echipamente 

  

Echipamentul de baza a unui jucator ar trebui sa contina tricou, pantaloni scurti, jambiere si inclataminte 

sport (ghete de fotbal doar daca se joaca pe iarba si este mentionat specific in invitatie). 

Portarul trebuie sa poarte culori contrastante cu cele a echipelor si a arbitrului. Fiecare jucator trebuie sa aibe 

un numar pe spate si pe piept. Numerele trebuie sa fie cuprinse intre 1 si 20. Incalatamintea nu trebuie sa 

aibe bucati de metal. In timpul jocului nu este permis ca sportivii sa poarte inele, ceasuri sau alte bijuterii. 

Orice obiect pentru protectie trebuie verficat si aprobat de arbitru. Sportivii nu au voie sa poarte orice fel de 

obiect care poate provoca rani sau poate crea un avantaj. Jucatorii pot purta ochelari pe propria 

responsabilitate. Nu se pot face modificari in echipament dupa inspectia arbitrului fara aprobarea acestuia. 

Incalcarea acestei reguli aduce un cartonas galben jucatorului in cauza. Banderola capitanului este inclusa in 

echipamentul acestuia pentru a fi identificat mai usor. 

 

Mingea are marimea 5. 

 

Fiecare echipa are o banca de rezerve. Inlocuitorii si antrenorii raman pe acea banca tot timpul, se face 

exceptie cand se inlocuiesc jucatorii. 

 

Protocolul dinainte de joc 

 

Este reponsabilitatea antrenorului principal sa se asigure ca echipa lui este in locul unde se va desfasura 

competitia cu o ora inainte de inceperea aceasteia. 

-Echipa poate intra in zona de incalzire cu o ora inainte sa inceapa jocul programat. 

-Echipa trebuie sa fie in terenul de joc cu 15 minute inainte ca mingea sa se puna in joc. 

-O echipa nu trebuie sa ocupe o banca inainte ca echipa de dinainte sa o paraseasca. 

-Tot timpul antrenorii si sportivii trebuie sa urmeze instructiunile COC. 

-Antrenorul principal trebuie sa prezinte lista cu jucatorii COC. 

-Inainte ca jocul sa inceapa este o perioada scurta in care antrenorii se intalnesc cu oficialii si discuta despre   

problemele legate de regulament sau nevoi speciale legate de probleme sportivilor. 

-Inainte de inceperea meciului, arbitrul ii va chema pe cei doi capitani de echipa pentru a  

da cu banul, astfel stabilindu-se care dintre echipa va incepe. 

-Apoi arbitrul va fluiera si jucatorii vor fi cu fata la spectatori, iar la al doilea fluierat jucatorii echipelor vor 

da mana. 

-Jucatorii se vor aseza pe teren dupa cum au fost selectionati, antrenorii si inlocuitorii vor sta pe banca de 

rezerva. 

-Apoi meciul va incepe. 

 

Protocolul dupa joc 

 

-La sfirsitul meciului cele doua echipe se vor aduna la mijlocul terenului si vor da mana inainte sa 

paraseasca terenul. 

 


