
Republica Moldova
PRIMARUL

municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V.Mahu, 160

tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378
email : primaria@orhei.md

www.orhei.md

DISPOZITIE
AA"o{, LOLIJ nr. ks

Cu privire la organizarea Turneelor la fotbal
"Cupa Raionului qi Municipiului Orhei - Radavi"

in temeiul art. 10; art. 118-126 din Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 116

din 19.07 .2018, art.29 (l) Ei at. 32 al Legli privind administrafia publicl 1oca16 nr. 436-XVI din
28 decembrre 2006; HotarArii Guvemului nr.1552 din 04.122002 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportiv[; Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.14.7 dinl0.l2.202l
"Cu privire Ia aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru artril 2022" in lectura a doua;
Dispoziliei nr. 13 din 13.01 .2022 "Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al acliunilor
culturale, lucrul cu tineretul, regulamentul de organizare a competiliilor qi acliunilor sportive
pentru anul2022"; demersul Asocialiei ObEteEti Clubul de Fotbal RADAVI inregistrat cunr.02/l-
21-309 din 21 .07 .2022 cu privire la organizarea turneelor la fotbal, Primarul municipiului Orhei
DISPUNE:

1. Se acceptd participarea APL Municipiului Orhei in calitate de coorganizator al:
- Turneului nafional la fotbal "Cupa Raionului Ei Municipiului Orhei - Radavi" pentru

copii:
- in perioada 05-06-07 august 2022,I etapd a tumeului;
- in perioada -19-20-21august 2022,II etapa a turneului.
- Turneului nalional la fotbal "Cupa Raionului gi Municipiului Orhei - Radavi" pentru

seniori:
- in perioada2T-28 august 2022.

2. Se aprob[ Regulamentele Turneelor la fotbal "Cupa Raionului qi Municipiului Orhei -
Radavi"(anexa nr.1 qi anexa nr.2).

3. Se aprobi devizul de cheltuieli al competiliilor, conform anexei nr.3 la prezenta dispozilie.
4. Responsabilitatea pentru organizareaturneelor revine Asocialiei ObEteEti Clubul de

Fotbal RADAVI, qi anume: dl Radu BE$ETI (tel:069775072,emall: radubeseti@mail.ru) inclusiv,
pentru pentru respectarea mdsurilor de proteclie Ei prevenire a rdsp6.ndirii infecliei Covid-19.

5. Prezenta dispozilie se comunicd institutiilor gi persoanelor vizate, intrd in vigoare la data
includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale qi,poate ti atacatd la Judecitoria Orhei
(adresa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) in termen dell3O de zile de la data comunicdrii cu
prevederile Codului Administrativ al RM nr. 116 din 19.071.p018.

6. Controlul asupra ex ntei dispozilii mi-l lh"-
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ffiPrimarul municipiului Pavel VEREJANU



Anexa nr. 1

la Dispozilia Orhei
2022

municioiului
/'..6 ,'04 ,

RADAV

APROB:

Primdria

Municipiului Orhei.

i1\\t .-
,'t *
({ .-
tr'ri'/i

'/ s#'-!

Surrrctl\

APROB:

Direclia General5

Educa!ie Orhei,

$ef

Silvia MUSTOVICI

ffi"iffi".r^^.

ffi1;*:,;

APROB:

$coala de Sport

RaionalS Orhei"

Director

APROB:

A.O. Clubul de

Fotbal

RADAVI.
Preqedinte

Radu BE$ETI

Regulamentul turneului
(Cupa Raionului qi Municipiului Orhei - Radavi>>

l. Scopul turneului

Tumeul de fotbal <Cupa Raionului si Municipiului Orhei - Radavi> se organizeazd cu scopul:

- Promovarea fotbalului de copii sijuniori

- Promovarea modului sinf,tos de viala

- Promovarea imaginii raionului Ei a orasului Orhei

- Promovarea principiului "Fair Play"

- Schimbul de experienld intre antrenori
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2. Termeni de organizare a turneului

- Turneul va fi organizatintermenii stabilili: 5-7 august 2022I etapd qi 19-21 august2O22II etapd.

- Turneul se va desfbqura in incinta complexului sportiv Raional orhei.

- Adresa : Strada Scrisului Latin 13, Orhei 3500

3. Organizatorii turneului

- A.O. Clubul de Fotbal RADAVI

- $coala de Sport Raionald Orhei

- coorganizator: PrimSria Municipiului Orhei

4. Participanfi

La turneu participd cdte 12 echipe la fiecare categorie care sunt formate din jucdtori cu a.n. 2}l0-2}ll,
respectiv 2011-2012,

5. Legitimarea jucitorilor

La datademar[rii turneului fiecare echip[ prezintd Comitetului Organizatoric al turneului <Cupa Raionului

gi Municipiului Orhei - Radavi> urm6toarele documente:

- Tabelul nominal completat in grafie latini care trebuie s[ fie in forma tiparita, (familiile jucatorilor

. strict conform adeverintei de nagtere) cu qtampila administrafiei Ei qtampila medicului;

- Certificatul de la medic de familie (sau de la medicul clubului) ;

- Adeverinla de naqtere ;

Pentru participare la turneu se admite insuierea in Tabelul nominal pAnd la 20 jucdtori.

6. Formula de desflEurarii

La startul tumeului vor fi prezente 12 echipe, se vor forma 4 grupe a cdte 3 echipe. Formarea grupelor revine

organizatorilor acestui turneu, care se vor bazape principiul egalitS{ii Ei al nepartinirii.

in prima zi a turneului se vor desftqura meciurile din fazagrupelor (dou6).

Clasamentul in grupe se va stabili dupd urmdtoarele criterii:

1. Puncte acumulate (cdqtig - 3 puncte,egal - 1 punct, pierdere - 0 puncte)

2. Meciul direct

3. Diferenfa de goluri

4. Numdr de goluri marcate

5. in caz de egalitate perfectd intre doud echipe din aceeaqi grupa sau grupe diferite, se va efectu a tragereala

sorfi pentru a stabili clasatele.

* Criteriile de stabilire a locurilor in grupe sunt descrise in ordine prioritard.

in a doua zi se va desfbqura primul meci din play-off, dupd care echipele vor afla pentru care loc vor lupta.

in a treia zi a turneului se va desfEqura ultimul meci din play-off, in care se vor afla ocupantele locurilor

1-12, astfel:

Echipele clasate pe locul I in grupe vor juca pentru locurile l-4



Echipele clasate pe locul 2 in grupe vor juca pentru locurile 5-8

Echipele clasate pe locul 3 in grupe vor juca pentru locurile 9-12

* in cazde egalitate in meciurile din play-off intre dou6 echipe, se vor executa cdte 3 lovituri de departajare

inilial, in caz de egalitate dupd executarea acestora,se va mai executa cdte o lovitura adilionald pdnd se va

obline o diferenld de scor.

in raportul de joc se inscriu nu mai mult de 20 jucltori

La categoriaul2 se permite folosirea a doi jucrtori nrscufi dupr 1.08.2010.

La categoria U13 se permite folosirea a doi jucitori nrscu{i dupr 1.08.2009.

Din r6ndul jucdtorilor inscriqi in raport, pot fi efectuate schimbdri de jucdtori cu numdr nelimitat,inclusiv gi
inverse pe durata meciului, cu 5 pauze pe reprizd.
Durata meciurilor - 2 reprize x 25 minut e, pauza pdn[ la 1 0 minute.
Componenlade start -Ul2:8 jucdtori decdmp + I portar; U-13: 10 jucatori decdmp + I portar.
7. Sanc{iuni disciplinare.
Jucitorul care a primit cartonaq rogu este suspendat automat de la participare in meciul dat,acesta fiind
inlocuit cu un juc6tor de rezerv6. Comitetul Organizatoric nu va examina contestafii ce se referd la deciziile
arbitrilor in timpul jocurilor.

8. Titluri qi premii
Echipele clasate pe primele trei locuri vor primi medalii gi cupd pentru locul 1,cupd pentru locul 2, cup6
pentru locul 3. Toate echipele vor primi diplome de participare. De asemenea juc6torilor li se vor inm6na
premii la categoriile - cel mai bun jucltor al echipei, cel mai bun portar, cel mai bun jucdtor al turneului.
* JucStorii premiali individual vor fi selectali de cdtre Comitetul Organizatoric.
9. Circumstan(e neprevizute
in cazul circumstanfelor neprevdzute de regulamentul turneului, decizia finald ii apa4ine Comitetului
Organizatoric al turneului.
10. Norme financiare
- Cheltuielile legate de drum (tur - retur),cazare, hran6, echipele le suportd din contul cluburilor.
- Fiecare echipd va achita o sumd cu scop caritabil ca taxi de participare la turneu, surna fiind una
rezonabilf,.

- Echipele $colii de Sport Raionale Orhei la categoriile U12 qi U13 vor dispune de remunerare pentru hrand
din contul $colii de Sport Raionale Orhei.
- Cheltuielile pentru organizarea qi desfEgurarea turneului vor fi suportate de cdtre parteaorganizatorica.
- Cheltuielile pentru procurarea cupelor, medaliilor Ei premiilor vor fi suportate de cdtre Direcfia Generald
Educafie Orhei
- Cheltuielile pentru procurarea ramelor ;i a apei pentru I ;i a II-a etapd aturneului vor fi suportate de c6tre
Primdria Municipiului Orhei.
11. Alte condifii
Echipele sunt obligate sd posede echipament de joc qi accesoriile obligatorii pentru meci. tn cazurile cdnd
culoarea echipamentului echipelor adverse coincid, echipa oaspete schimbd echipamentul. Echipa gazdd,
este obligatd sd asigure trei mingi pentru joc. Arbitrii turneului sunt delegati de cdtre FMF. Cheltuielile
pentru arbitraj sunt asigurate de Federalia Moldoveneascd de Fotbal, pentru o zi de tumeu: arbitru in teren -
250 lei.

Comitetul Organizatoric este obligat sI asigure asistenla medicald (doctor) qi rnaqind de serviciu in timpul



meciurilor.

Comitetul Organizatoric nu duce rdspundere in cazul prejudiciilor de s[ndtatea participanlilor tumeului, care
au awt loc in afara timpului de disputare a meciurilor qi din vina participanlilor.

AnexI Nr.l pentru Regulamentul turneului pentru copii <Cupa Raionului qi Municipiului Orhei -
Radavb>

l.Teren de joc pe desen.

2.Po4i:5 x 2 m.

3. Echipe: 8/10 jucitori de cdmp + I portar.
4. Timp de joc :2 reprize x 25 min.; pdnd la 10 min. pauza.
5. Schimbdri: nelimitate (inclusiv inverse), in momentul cAnd jocul a fost oprit qi arbitrul informat despre
efectuarea schimbdrilor de jucdtori. Fiecare echipd va aveaposibilitatetea la maximum 5 pauze pe reprizd
pentru efectuarea schimbdrilor de jucdtori.
6. Lovitura de poart[ se executl cu piciorul. Aruncarea de la margine se executd cu mdinile. Portarul nu are
voie sd atingd cu m6na mingea trimisd cu piciorul sau din aruncarea de la margine executat6 de cdtre
coechipier.

T.Penalty-9m
8. Mingea Nr.4/5

Date de contact :

Pregedinte A.o. clubul de Fotbal RADAVI : Radu Beqeti - 069775012
E-mail - besetiradu@email.com

Prezentul Regulament serve,ste drept invita(ie oficiarr la turneu.
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Anexanr.2
la Dispozilia Prilnarului municipiului Orhei
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RADAVI.
Presedinte

Radu BESETI

Regulamentul turneului
((Cupa Raionului qi Municipiului Orhei - Radavi>)

1. Scopul turneului

Turneul de fotbal <Cupa Raionului Ei Municipiului Orhei - Radavi> se organize azd cu scopul:

- Promovarea fotbalului de copii ;i juniori

- Promovarea modului sdndtos de viald

- Promovarea imaginii raionului ;i a orasului Orhei

- Promovarea principiului "Fair Play"

- Schimbul de experientd intre antrenori

"fu{p4y1"

{ot uovL:

Silvia MUSTO

ffi



2. Termeni de organizare a turneului

- Turneul va fi organizatintermenii stabilifi: 27-28 august 2022.

- Turneul se va desftsura in incinta :$colii de Sport Raionale orhei.

- Adresa : Strada Vasile Lupu 166 A, Orhei 3505

3. Organizatorii turneului

- A.O. Clubul de Fotbal RADAVI

- $coala de Sport Raionald Orhei

- coorganizator: Primlria Municipiului Orhei

4. Participan{i

La turneu participd 12 echipe care sunt formate din jucdtori care au depdqit v6rsta de 30 de ani.

5. Legitimarea j ucitorilor
LadatademarSrii turneului fiecare echipd prezintl,ComitetuluiOrganizatoric al turneului <Cupa

Raionului qi Municipiului orhei - Radavi> urmdtoarele documente:

- Tabelul nominal completat in grahe latind care trebuie sd fie in forma tip6rit6, familiile jucdtorilor

scrise strict conform buletinelor de identiate cu Etampila administraliei ;

- certificatul de la medicul de familie forma 027 obligatoriu ;

- Buletinul de identitate ;

Pentru participare la turneu se admite inscrierea in Tabelul nominal pdnl la 20 juc6tori.

6. Formula de desflqurarii

La startul turneului vor fi prezente 12 echipe, se vor forma 4 grupe a cdte 3 echipe. Formarea grupelor revine

organizatorilor acestui turneu, care se vor bazape principiul egalitalii qi al neplrtinirii.
in prima zi a turneului se vor desfbgura meciurile din fazagrupelor (doud).

Clasamentul in grupe se va stabili dupd urmdtoarele criterii:

1. Puncte acumulate (c6qtig - 3 puncte,egal - 1 punct, pierdere - 0 puncte)

2. Meciul direct

3. Diferenta de goluri

4. Num[r de goluri marcate

5 . in caz de egalitate perfectd intre doud echipe din aceeaqi grupe sau grupe diferite, se va efectu a tragerea la
so(i pentru a stabili clasatele.

* Criteriile de stabilire a locurilor in grupe sunt descrise in ordine prioritard.

in a doua zi a tumeului se va desftEura meciurile din play-off, in care se vor afla ocupantele locurilor
1-12, astfel:

Echipele clasate pe locul I in grupe vor juca pentru locurile l-4
Echipele clasate pe locul 2 in grupe vor juca pentru locurile 5-g

Echipele clasate pe locul 3 in grupe vor juca pentru locurile 9-12



* tn caz de egalitate in meciurile din play-off intre dou6 echipe, se vor executa cdte 3lovituri de departajare

inilial, in caz de egalitate dupd executarea acestora,se va mai executa cdte o lovitura adifionald pdnd se va

obline o diferenf[ de scor.

in raportul de joc se inscriu nu mai mult de 20 jucitori

Din rdndul jucdtorilor inscrigi in raport, pot fi efectuate schimbari de jucdtori cu numdr nelimitat,inclusiv qi
inverse pe durata meciului, cu 5 pauze pe reprizd,.

Durata meciurilor - 2 reprizex I 5 minute, pauzapind la 5 minute.
Componenla de start: 7 jucdtori de cdmp + I portar;
7. Sancfiuni disciplinare.
Juc6torul care a primit cartona$ roqu este suspendat automat de la participare in meciul dat,acesta fiind
inlocuit cu un jucdtor de rezerv6. Comitetul Organizatoric nu va examina contestafii ce se refer6la deciziile
arbitrilor in timpul jocurilor.

8. Titluri qi premii
Echipele clasate pe primele trei locuri vor primi medalii gi cupd pentru locul l,cupi pentru 1ocul2, cup6
pentru locul 3. Toate echipele vor primi diplome de participare.
9. Circumstan(e neprev5zute
ln cazul circumstanlelor neprevdzute de regulamentul turneului, decizia final6 ii aparline Comitetului
Organizatoric al turneului.
10. Norme linanciare
- Cheltuielile legate de drum (tur - retur),cazare, hrand, echipele le suportd din contul cluburilor.
- Fiecare echipd va achita o sumd cu scop caritabil cataxdde participare la turneu, suma fiind una
rezonabilS.

- Cheltuielile pentru organizarea qi des{Equrarea tumeului vor fi suportate de cdtre partea organizatoricd.
- Cheltuielile pentru procurarea cupelor, medaliilor gi premiilor vor f,r suportate de c6tre Direcfia Generald
Educafie Orhei
- Cheltuielile pentru procurarea ramelor Ei a apei pentru I Ei a II-a etapd, aturneului vor fi suportate de c6tre
Prim[ria Municipiului Orhei.
11. Alte condifii
Echipele sunt obligate sd posede echipament de joc qi accesoriile obligatorii pentru meci. in cazurile cdnd
culoarea echipamentului echipelor adverse coincid, echipa oaspete schimbl echipamentul. Echipa gazdd,
este obligatd sd asigure trei mingi pentru joc. Arbitrii turneului sunt delegali de c6tre FMF. Cheltuielile
pentru arbitraj sunt asigurate de Federafia Moldoveneasci de Fotbal, pentru o zi de turneu: arbitru in teren -
250 lei.

Comitetul Organizatoric este obligat sI asigure asistenla medicala (doctor) qi maqind de serviciu in timpul
meciurilor.

Comitetul Organizatoric nu duce rdspundere in cazul prejudiciilor de sS"ndtatea participanfilor tumeului, care
au avut loc in afara timpului de disputare a meciurilor qi din vina participanlilor.

Anexi Nr.l pentru Regulamentul turneului pentru seniori <Cupa Raionului qi Municipiului Orhei,
Radavil>

l.Teren de joc pe desen.

2.Porfi:5x2m.



3. Echipe: 7 jucdtori de cdmp + I portar.
4. Timp de joc :2 reprize x l5 min.; 5 min. pavza.
5. Schimb[ri: nelimitate (inclusiv inverse), in momentul cand jocul a fost oprit gi arbitrul informat despre
efectuarea schimbdrilor de jucdtori. Fiecare echipd va avea posibilitatetea la maximum 5 patne pe reprizd,
pentru efectuarea schimbdrilor de jucdtori.
6' Lovitura de poart[ se execut[ cu piciorul. Aruncarea de la margine se executd cu m6inile. portarul nu are
voie sI ating6 cu mdna mingea trimisd cu piciorul sau din aruncarea de la margine executatd de c6tre
coechipier.

T.Penalty-9m
8. MingeaNr.5

Date de contact :

Preqedinte A.o. clubul de Fotbal RADAVI : Radu Beqeti - 069775072
E-mail - besetiradu@gmail.com

Prezentul Regulament serveste drept invita{ie oficialr la turneu.



Anexa nr. 3
la Dispozilia Primarului municipiului Orhei

nr. 4,8 3 6iy, A,6 
-al , 2oz2

Devizul de cheltuieli
al Turneelor la fotbal "Cupa Raionului qi Municipiului Orhei -Radavi"

organizate in perioadele 05- 06-07 august; 19-20-21august 2022;27-ZB august2022

Apd pentru sportivi - 4000 lei

in total: 4000 lei

Executor: SvetlanapoSToLACHE qlvr/,""'


