
Republica Moldova
PRIMARUL

municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, sff. V.MahU 160

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

www.orhei.md

DISPOZITIE
,1,&.10, lCI&U nr. 4oa

Cu privire la organizarea Turneului de fotbal pentru copii
"Cupa Raionului ;i Municipiului Orhei - Radavi"

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

din 19.07 .2078, art.29 (l) ;i art. 32 al Legii privind administralia publicd locald nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006; Hotdrdrii Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportiva; Deciziei Consiliului municipal Orhei rr. 14.7 dinl0.l2.202l
"Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022" in lectura a doua;
Dispoziliei nr. 13 din 13.01 .2022 "Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al acfiunilor
culturale, lucrul cu tineretul, regulamentul de orgarizare a competiliilor qi actiunilor sportive
pentru anul2022"; demersul Asocialiei Obgteqti Clubul de Fotbal RADAVI inregistrat cu nr.02l1-
21-442 din 24.10.2022 cu privire la organrzarea turneului de fotbal pentru copii, Primarul
municipiului Orhei D I S P U N E:

1. Se acceptd participarea APL a Municipiului Orhei in calitate de coorganizator al:
- Turneului de fotbal pentru copii "Cupa Raionului gi Municipiului Orhei - Radavi" in

perioada 29 - 30 octombrie 2022.

2. Se aprobl Regulamentul Turneului de fotbal pentru copii "Cupa Raionului gi Municipiului
Orhei -Radavi" (anexa nr.1).

3. Se aprobd devizul de cheltuieli al competiliei, conform anexei nr.2laprezerfia dispozilie.
4. Responsabilitatea pentru organrzareaturneului revine Asocialiei O$teqti Clubul de Fotbal

RADAVI, qi anume: inclusiv, pentru
pentru respectarea mdsurilor de proteclie qi prevenire a rispdndirii infecliei Covid-19.

5. Prezenta dispozilie se comunicd instituliilor qi persoanelor vizate, intr6 in vigoare la data
includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale qi poate fi atacatd,la Judecdtoria Orhei
(adresa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) in termen dq 30 de zile de la data comunicdrii cu
prevederile Codului Administrativ al RM nr. 116 din 19.07i2018.

6. Controlul asupra executErii prezentei disoozitii mii-.l asum.6. Controlul asupra executErii prezentei dispozilii mi[l asum
ll

Primarul municipiului Pavel VEREJANU



Func{ia Numele, Prenumele Semndtura Data serrn[rii

Executor: Specialist principal Svetlana POSTOLACHE ch/,* zl, /0, aolL
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Regulamentul turneului
(Cupa Raionului gi Municipiului Orhei - RadaviD

Categoria ?OLS

1. Scopul turneului

Turneul de fotbal <Cupa Raionului qi Municipiului Orhei - Radavi> se organizeazd, cu scopul:

- Promovarea fotbalului de copii ;i juniori

- Promovarea modului sdndtos de viafd

- Promovarea imaginii raionului ;i a oraqului Orhei

- Promovarea principiului "Fair Play"

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

- Turneul va fi organizatintermenii stabiliti: 29-30 octombrie 2022.

- Turneul se va desfdsura in incinta $colii Sportive Raionale Orhei

- Adresa : Strada Vasile Lupu 166 A, Orhei 3505

3. Organizatorii turneului

- $coala de Sport Raional5" Orhei

- A.O. Clubul de Fotbal RADAVI Coorgxtizator: Primdria Municipiului Orhei

4. Participanfi

La turneu participd l2 echipe care sunt formate din jucdtori cu a.n. 2015.

5. Legitimarea jucltorilon

La data demardrii tumeului fiecare echipd prezintd Comitetului Organizatoric al turneului <Cupa Raionului

qi Municipiului Orhei - Radavi> urmdtoarele documente:

- Tabelul nominal cornpletat in grafie latind care trebuie s[ fie in forma tipdritd, (familiile jucdtorilor

strict conform adeverinlei de naqtere) cu gtampila administra{iei qi qtampila medicului;

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

- Adeverinla de nagtere ;

Pentru participare la turneu se admite inscrierea in Tabelul nominal pdnd la l5 juc[tori.

6. Formula de desf5;uraril

La startul tumeului vor fi prezente 12 echipe, se vor forma 4 grupe a c6te 3 echipe. Formarea grupelor revine

organizatorilor acestui turneu, care se vorbazape principiul egalit5lii qi al nepdrtinirii.

in prima zi a turneului se vor desfb;ura meciurile dinfazagrupelor (doud).

Clasamentul in grupe se va stabili dupd urmdtoarele criterii:

1. Puncte acumulate (c6gtig - 3 puncte,egal - I punct, pierdere - 0 puncte)

2. Meciul direct

3. Diferenla de goluri

4. Numdr de goluri marcate

5.in caz de egalitate perfectd intre dou6 echipe din aceeaqi grupA sau grupe diferite, se va efectua tragerea la

sorli pentru a stabili clasatele.

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

ln a doua zi a tumeului se vor juca meciurile din play-off, in care se vor afla ocupantele locuril or l-12,

astfel:

Echipele clasate pe locul 1 ln grupe vor juca pentru locurile 1-4

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



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

inilial, in caz de egalitate dup6 executarea acestora,se va mai executa cdte o lovitura adilionald pdni se va

obline o diferenfd de scor.

in raportul de joc se inscriu nu mai mult de 15 jucdtori (se admite inscrierea a doi jucdtori ndscufi dupd

01.08.2014).

Din rdndul jucdtorilor inscrigi in raport, pot fi efectuate schimbdri de jucdtori cu numdr nelimitat,inclusiv qi

inverse pe durata meciului.
Durata meciurilor - 2 reprize x 20 minute, pauzd -10 minute;

Componenta de start: 4 jucdtori de cdmp + 1 portar;

7. Sanc{iuni disciplinare.
Jucdtorul care aprimit cartonaq 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 refer6 la deciziile

arbitrilor in timpul jocurilor.

8. Titluri qi premii
Echipele clasate pe primele trei locuri vor primi medalii qi cupd pentru locul l,cupd pentru locul 2, cup6

pentru locul 3. Toate echipele vor primi diplome de participare. De asemenea jucdtorilor li se vor inmdna

premii la categoriile - cel mai bun marcator al turneului, cel mai bun portar, toli copiii vor primi medalii.

9. Circumstan{e neprevizute
in cazul circumstanlelor neprevdzute de regulamentul turneului, decizia finalS ii aparline Comitetului

Or ganizatoric 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 cataxd de participare la turneu, suma fiind una

rezonabil6.

- Echipela $colii de Sport Raionale Orhei la categoria 2015 vor dispune de remunerare pentru hrand din

contul $colii de Sport Raionale Orhei.

- Cheltuielile pentru organizarea qi desftgurarea turneului vor fi suportate de cdtre partea organizatorici.

- Cheltuielile pentru procurarea medaliilor, vor fi suportate de cdtre Consiliul Raional Orhei.

- Cheltuielile pentru procurarea ramelor pentru diplome qi apd plata vor fi suportate de citre Prim[ria

Municipiului Orhei.

11. Alte condi{ii
Echipele sunt obligate sd posede echipament de joc Ai accesoriile obligatorii pentru meci. in cazurile cdnd

culoarea echipamentului echipelor adverse coincid, echipa oaspete schimb[ echipamentul. Echipa gazdd

este obligatd si asigure trei mingi pentru joc. Cheltuielile pentru arbitraj sunt asigurate de cltre Comitetul

Organizatoric. La fel organizatorii sunt obligafi sd asigure asistenta medical6 (doctor) qi maqin6 de serviciu

in timpul meciurilor.
Comitetul Organizatoric nu duce rdspundere in cazul prejudiciilor de sdn[tatea participanlilor turneului, care

au avut loc in afara timpului de disputare a meciurilor qi din vina participanlilor.

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



despre

rcpizd

ulnua

l.Teren de joc pe desen.

2. Porfi: 3 x2m.
3. Echipe: 4 jucdtori de cdmp + 1 portar.

4. Timp de joc :2rcpize x 20 min.; 5 min. pauza.

5. Schimbdri: nelimitate (inclusiv inverse), in momentul cAnd jocul a fost oprit qi arbitrul informat de

efectuarea schimbdrilor de jucdtori. Fiecare echipd va avea posibilitatetea la maximum 5 pauze pe rel

pentru efectuarea schimbdrilor de jucitori.
6. Lovitura de poartd se executd cu piciorul. Aruncarea de la margine se executd cu mdinile. Portarul

voie s[ atingd cu mdna mingea trimis6 cu piciorul sau din aruncarea de la margine executatd de c[tre

coechipier.

7. Penalty -7 m
8. Mingea Nr.4

Date de contact :

Director $coala de Sport Rai l[ Orhei : 

Pregedinte A.O. Clubul de F RADAVI : 
E-mail -

drept invita{ie oficiali la turneu.Prezentul Regulament se
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Apd pentru sportivi - 3300 lei

in total: 3300 lei

Executor: Svetlana POSTOLACHE
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Anexa nr. 2 la Dispozifia Pri
n.r. 4

rlui municipiului Orhei
din /3, /0 , 2022

Devizul de cheltuieli
Orhei -Radavi"




