
 

 

 

 

 

 

Regulamentul turneului Mini-Mondialul 2014 (Cupa IDEA la fotbal, ediţia a 12-a) 

Dispoziții generale: 

1. Asociația Obștească „Institutul IDEA” , numită în continuare Organizator, desfășoară seria de competiții „Cupa IDEA la fotbal”, numită în continuare Turneu și deține 

autoritatea de a organiza competiția, de a stabili           formatul competiției, de a stabili taxa de participare pentru echipe, de a promova turneul și unele atribuiții 

suplimentare, specificate separat. 

2. Ediția a 12-a a turneului, se va numi uzual Mini-Mondialul 2014 și se va desfăşura pe 10-11 mai 2014, între orele 10:00 şi 18:00 în prima zi și între 12:00 și 21:00 în a 

doua zi, la Complexul Sportiv Buiucani, pe terenul mijlociu, ce va fi împărțit în două terenuri, numite convențional Terenul 1 și Terenul 2. 

3. La Turneu pot participa echipe, cu jucătorii având cel puțin 16 ani. 

4. O echipă poate convoca: 

4.1. Un singur jucător din următoarele categorii: 

4.1.1. Jucător activ în Divizia A la futsal 

4.1.2. Jucător activ în Divizia B la fotbal 

4.1.3. Jucător cu experiență de joc în Divizia Națională, dar care nu a disputat nici un meci profesionist de 10 ani. 

4.1.4. Jucător cu experiență de joc în Divizia A, dar care nu a disputat nici un meci profesionist de 3 ani. 

4.2. Suplimentar la 4.1., pot fi convocați: 

4.2.1. Sau trei jucători activi din Divizia B la futsal. 

4.2.2. Sau un jucător cu experiență în Divizia A sau B la fotbal, care și-a încheiat cariera. 

4.3. O echipă poate fi formată din fete doar dacă toată echipa este formată din fete și echipa joacă în Divizia Națională la fotbal feminin. 

4.4. Se admite participarea jucărilor străini în conformitate cu pt.3 și care n-au nicio experiență de joc în nicio ligă de fotbal sau futsal din orice țară. 

4.5. În cazul încălcării cel puțin a unui criteriu din 4.1-4.4, echipa va juca doar în faza grupelor, nu va accede în faza play-off și nu va primi nici un premiu. De 

asemenea, echipa va fi amendată cu suma de 3000 lei, chiar dacă încălcarea va fi depistată după încheierea turneului. 

Reguli de joc 

5.1. Durata unui meci este de 20 minute (două reprize câte 10 minute). Finala mică – 10 minute (două reprize câte 5 minute). 

5.2 Departajarea în faza play-off, în caz de egalitate: o serie de câte 3 lovituri de penalti, apoi câte o lovitură până o echipă obține avantaj. 

5.3 Pentru o victorie se acordă 3 puncte, pentru o egalitate – 1 punct, pentru înfrângere – 0 puncte. (Mențiune: pentru victorie se dă 3 puncte pentru a corespunde 

Mondialului din Brazilia, pentru statistică se va considera 2 puncte) 

5.4 Numărul de jucători în teren din partea fiecărei echipe – 6, inclusiv portarul. 

5.5 Numărul de schimbări de jucători în timpul meciului – nelimitat. 

5.6.Numărul jucătorilor de rezervă – nu mai mult de 4. 

5.7. O echipă nu poate folosi mai mult de 10 jucători în cadrul Turneului, iar un jucător nu poate evolua pentru mai mult de o echipă la turneu. 

Formatul competiției 

6.1 La Turneu participă 32 echipe, împărțite în 8 grupe, câte 4 echipe fiecare. 

6.2.Fiecare echipă înscrisă va primi o poreclă, ce va corespunde denumirii unei țări participante la Cupa Mondială 2014 din Brazilia. 

6.3.Distribuirea poreclelor se va face conform ratingului neoficial al Cupei IDEA la fotbal, în aceeași ordine ca și ratingul FIFA pentru echipele înscrise la Cupa 

Mondială. De exemplu, echipa înscrisă la turneu ce are cel mai mare rating se va numi Spania, următoarea – Germania ș.a.m.d. conform Anexei 1. 

6.4. Echipele debutante vor avea ratingul inițial 2000 și vor fi aranjate în ordine alfabetică. 

6.5. Formatul competiției, ordinea meciurilor și distribuirea pe grupe se va face exact ca la Cupa Mondială 2014 din Brazilia.   

6.6 Programul meciurilor va fi prezentat pe www.institutulidea.org și pe www.facebook.com/cupaidea la două zile după ce toate 32 de echipe vor fi înscrise . 

6.7 Pauza între două meciuri este de maxim 4 minute. Dacă una sau ambele echipe nu sunt pe teren pentru a începe meciul în decursul acestui interval, atunci se va 

aplica înfrângere tehnică. 

6.8 Departajarea în faza grupelor se va face în următoarea ordine: numărul de puncte, meciul direct, diferența de goluri, numărul goluri de marcate, o serie de lovituri 

de departajare (o serie de 3 lovituri, apoi, în caz de egalitate, câte o lovitură până o echipă obține avantaj). În cazul departajării a mai mult de 2 echipe, se ia în calcul 

numărul de puncte, golaverajul și numărul de goluri marcate între aceste echipe. 

Premii 

7.1. Premiul principal al competiției este trofeul „Cupa IDEA la fotbal”, care este proprietatea Organizatorului și care se transmite în păstrare temporară câștigătoarei 

Turneului (ocupanta locului 1). 

7.2. Câștigătoarea Turneului este obligată să întoarcă Trofeul către Organizator cu cel puțin o săptămână înaintea următorului Turneu, la solicitarea Organizatorului 

(solicitare prin sms și e-mail). 

7.3. Organizatorul va organiza Turneele în așa mod încât câștigătoarea competiției să poată să dețină Trofeul cel puțin 30 de zile. 

7.4. Câștigătoarea Turneului poate să-și păstreze Trofeul în următoarele cazuri: 

- Dacă a câștigat 3 turnee, începând cu ediția a VI-a, inclusiv. 

- Dacă a achitat prin virament suma de 3000 de lei în contul Organizatorului. 

- Dacă Organizatorul nu a organizat nici un Turneu timp de 360 de zile. 

7.5. Câștigătoarea Turneului va primi și un trofeu special Mini-Mondialul 2014, ce va rămâne în posesia echipei pentru totdeauna. 

7.6. La Turneu nu se admit premii bănești. 

7.7. Premiile din partea Organizatorului, a partenerilor și a sponsorilor vor fi anunțate pe www.institutulidea.org și www.facebook.com/cupaidea 

Atribuțiile organizatorului 

Atribuțiile organizatorului, în persoana lui Mihai Bologan, președintele AO Institutul IDEA se limitează DOAR la următoarele: 

8.1. Asigură prezența arbitrilor profesioniști. 

8.2. Colectează taxa de participare și achită toate costurile de organizare a turneului, în limita bugetului aprobat de AO Institutul IDEA. 

http://www.facebook.com/cupaidea
http://www.institutulidea.org/
http://www.facebook.com/cupaidea


8.3. Plasează Programul turneului pe www.institutulidea.org și www.facebook.com/cupaidea  

8.4. Acordă premiile, conform Regulamentului sau a altor decizii suplimentare ale AO Institutul IDEA. 

8.5. În timpul turneului – copiază rezultatele din borderourile arbitrilor pe panoul informațional și calculează rezultatele grupelor și echipele calificate în play-off, conform 

Regulamentului. 

8.6. Are dreptul să discalifice o echipă în cazul în care ea nu respectă programul meciurilor sau a intrat într-un conflict cu arbitrii sau cu altă echipă și acest conflict nu a 

fost aplanat imediat, fără intervenția organizatorului. 

8.7. Va asigura prezența unui medic pentru acordarea primului ajutor. 

8.8. Organizatorul nu examinează plângeri din partea echipelor, nu răspunde de sănătatea jucătorilor și de securitatea în timpul turneului. 

Atribuțiile arbitrilor: 

9.1. Arbitrarea meciurilor 

9.2. Stabilirea scorului final 

9.3. Acordarea de cartonașe galbene sau roșii 

9.4. Medierea momentelor de joc 

Atribuțiile echipelor participante: 

10.1. Asigurarea cu hrană, apă, transport și cazare a membrilor echipei. 

10.2. Asigurarea cu echipament și încălțăminte corespunzătoare. 

10.3. Jucarea într-un stil fairplay, cu respect pentru jucătorii adverși și cu prudență pentru sănătatea proprie, dar și a adversarilor. 

Echipament 

11.1. Fiecare echipă este obligată să dețină două seturi de echipament de culori diferite: de bază și de rezervă. Prin echipament se subînțelege tricouri de aceeași 
culoare (designul ar putea fi diferit). 

11.2. Portarul are dreptul să poarte același tip de tricou ca și coechipierii, cu condiția ca să poarte și mănuși de portar, altfel, el trebuie să poarte un tricou de 
culoare diferită.  

11.3. În momentul înregistrării la turneu, echipa este obligată să declare culoarea echipamentului (a tricourilor). Echipele ce vor declara mai devreme culoarea 
tricoului, vor avea prioritate în meciurile contra adversarilor ce poartă tricou de aceeași culoare. 

11.4. Se interzice categoric echiparea cu încălțăminte ce are crampoane sau orice alt tip de încălțăminte ce ar putea cauza traume adversarilor sau care ar putea 
deteriora suprafața de joc. În cazul în care un jucător are dubii privind utilizarea încălțămintei, el este rugat să contacteze administrația CSCT Buiucani. 

Cartonașe 

12.1. Pentru un cartonaș galben primit, jucătorul părăsește terenul pentru 5 minute, fiind înlocuit de un coleg. Dacă echipa nu are jucători de rezervă, ea va juca în 

inferioritate numerică. 

12.2. Pentru un cartonaș roșu primit, jucătorul părăsește imediat terenul, fără dreptul de a fi înlocuit, echipa joacă în inferioritate numerică și jucătorul nu va putea 

juca în prima repriză a următorului meci. 

12.3. Cartonașele sunt înregistrate de către arbitri în registrul cartonașelor, care este gestionat de arbitri. 

12.4. Jucătorii ce au primit cartonașe galbene trebuie să stea într-un loc desemnat de organizator pe timpul în care nu are permisiunea de a reveni în teren.  

12.5. Jucătorii ce au primit un cartonaș galben sau roșu sunt obligați să anunțe asistentul meciului despre aceasta și să indice numele său. 

Fonduri 

13.1. Organizatorul va institui un fond de premii în mărime de cel puțin 1000 lei pentru acordarea premiilor nebănești pentru participanții la concursurile ce se vor 

desfășura între meciuri. 

13.2. O echipă poate delega gratis doi jucători pentru a participa la câte unul din concursuri, pentru fiecare jucător suplimentar va achita 50 de lei. 

13.3. Organizatorul va compensa parțial transportul și cazarea următoarelor două echipe: Răut Park Cenușa – 700 lei, Rapid Ceadâr – 500 lei. 

Alte reguli de joc 

14. Meciul nu se întrerupe, nu are pauză între reprize și nu are prelungiri. 

15. Jocul este început și reluat după fiecare gol de la mijlocul terenului cu fluierul arbitrului. 

16. Portarul poate lua mingea în mâini de la un jucător din echipa sa doar dacă aceasta este pasată cu orice altă parte a corpului decât cu mâna sau cu piciorul sau 

dacă ajunge la el din ricoșeu. 

17. În cazul în care portarul preia în mâini mingea pasată cu piciorul din partea unui coechipier, se acordă o lovitură indirectă din locul în care portarul a preluat 

mingea. 

18. Portarului îi este permis un număr nelimitat de pase cu jucătorii din echipa sa. 

19. În cazul autului de poartă, portarul trebuie să introducă mingea în teren cu mâna. 

20. În cazul unei lovituri de pedeapsă aut sau corner, între minge și orice jucător (zid) din echipa adversă trebuie să fie cel puțin cinci pași. 

21. Lovitura de pedeapsă acordată pentru jocul cu mâna se consideră lovitură directă. 

22. În cazul când are loc un fault și arbitrul nu dă semnal că jocul trebuie reluat doar cu permisiunea sa, mingea poate să fie introdusă în joc imediat, fără a aștepta 

zidul echipei adverse să fie aranjat. 

23. Autul se execută cu piciorul, mingea fiind plasată pe linie. 

24. Golul direct din aut nu se validează. 

25. Golul direct din corner se validează. 

26. Schimbările de jucători se fac doar pe porțiunea delimitata de pe partea de teren a echipei respective. Simultan, o echipă nu poate avea în acelaşi moment, mai 

mult de 6 jucători pe teren. 

27. Două cartonașe galbene rezultă într-un cartonaș roșu. 

28. Nu se permit intrările prin alunecare, de nici un fel. 

 

Anexa 1 

1 Spania 9 Brazilia 17 Franța 25 Ghana 

2 Germania 10 Belgia 18 Rusia 26 Honduras 

3 Argentina 11 Olanda 19 Mexic 27 Iran 

4 Portugalia 12 Anglia 20 Bosnia și Herțegovina 28 Nigeria 

5 Columbia 13 Grecia 21 Ecuador 29 Japonia 

6 Uruguay 14 SUA 22 Coasta de Fildeș 30 Camerun 

7 Elveția 15 Chile 23 Algeria 31 Coreea de Sud 

8 Italia 16 Croația 24 Costa Rica 32 Australia 
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