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„ONSȘ FOTBAL-CUPA ISF” 
(BĂIEȚI ȘI FETE – U14, U16, U18)  

  
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

 
 

„ONSȘ FOTBAL-CUPA ISF” la fotbal pe teren redus este o competiție organizată de 
Federația Română de Fotbal în colaborare cu Ministerul Educației (M.E.) ca parte integrantă 
a programului Olimpiada Națională a Sportului Școlar - Fotbal. Competiţiile se adresează atât 
echipelor de băieţi, cât şi celor de fete şi sunt organizate, cu faza pe şcoală, pe localitate, pe 
județ, zonală şi naţională.  

 
1. PARTICIPANȚI  
Participă echipele unităților școlare din învățământul preuniversitar, forma de zi, înscriși 

în registrul matricol al unității școlare pe care o reprezintă. 
Pentru înscrierea în competiție, unitățile de învățământ, prin conducătorii oficiali, sunt 

obligate să prezinte comisiei organizatoare toate documentele precizate în „Regulamentul de 
Organizare și Desfășurare al „ONSȘ FOTBAL-CUPA ISF”. 

Cele 6 competiții ale „ONSȘ FOTBAL-CUPA ISF” la disciplina fotbal sunt: 
A. „ONSȘ FOTBAL-CUPA ISF” - U14 pentru ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL (Clasele VII-VIII, 13-

14 ani, nascuti in 2007 si mai mici), băieți și fete; 
B. „ONSȘ FOTBAL-CUPA ISF” - U16 pentru ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL (Clasele XI-X, 15-16 ani, 

nascuti in 2005 si mai mici), băieți și fete; 
C. „ONSȘ FOTBAL-CUPA ISF” - U18 pentru ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL (Clasele XI-XII, 17 - 18 

ani, nascuti in 2003 si mai mici), băieți și fete. 
 
*Observație: La inceputul fiecărui an școlar, F.R.F. si M.E. vor anunța anii de naștere 

pentru elevii participanți în fiecare dintre competițiile enumerate mai sus 
 
Mențiune: 
La etapa zonală și finală este permisă folosirea jucătorilor/jucătoarelor din clase mai 

mici la categoriile superioare de vârstă, acesta având drept de joc numai pentru o singură 
echipă. 

Nu este permis însă ca un jucător/jucătoare de la o clasă superioară, chiar dacă se 
încadrează la vârstă, să participe la categoria competițională inferioară. 

 
2. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI CALIFICARE  
Participarea în competiție este condiționată de înscrierea elevilor/școlilor prin una 

dintre cele două metode puse la dispoziție de către organizatori: 
- Prin platforma electronică pusă la dispoziție de către Federația Română de Fotbal, 

unde se vor completa câmpurile solicitate; 
- Prin formularul de înscriere, eliberat de unitatea de învăţământ, conform Anexei 1 

din prezentul Regulament. El va fi înaintat pentru avizare și înscriere în competiție, 
inspectorului școlar de educație fizică și sport. 

- formularul de înscriere va fi însoțit de adeverința medicală/vize medicale pe tabel 
nominal, care să ateste că participanții sunt apți medical pentru joc. În cazul în care înscrierea 
s-a făcut electronic, echipa va prezenta adeverințele medicale/vize medicale pe tabel nominal 
la fiecare meci. 
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- obligatoriu fiecare elev/elevă va avea carnetul de elev vizat la zi și il va prezenta 
la fiecare meci. 

Au drept de participare elevii legitimați și nelegitimați cu condiția încadrării în 
grupele de vârstă și clasă. 

Echipele/elevii vor fi însoţite/însoţiţi în competiţie numai de către persoane angajate 
ale unităţii de învăţământ participante, desemnate în calitate de conducători oficiali în 
formularul de înscriere înaintat de unitatea de învăţământ. 

Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage după sine nerecunoaşterea caracterului 
oficial al persoanei în cauză şi excluderea echipei din competiţie. 

Pentru înscrierea în competiție, unitățile de învățământ, prin conducătorii oficiali, sunt 
obligate să prezinte comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul 
Regulament. 

Toate formularele cu participanții la faza pe clasă/școală/liceu/localitate vor fi trimise 
către Inspectorul de educație fizică. Inspectorii școlari de educație fizică și sport vor trimite 
formularele pe adresa Federației Române de Fotbal (București, Strada Sgt. Vasile Șerbanică, 
Nr. 12), cu excepția situației în care înscrierea s-a făcut electronic pe platforma 
specializată. 

 
3. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 
Înscrierea în competiție a unităților de învățământ se va face la inspectoratul școlar 

județean/al municipiului București dar și pe platforma online pusă la dispoziție de către 
Federația Română de Fotbal în perioada Octombrie-Noiembrie. 

 
3.1. ETAPELE PE CLASĂ, ȘCOALĂ ȘI LICEU: Noiembrie – Decembrie 
Participă echipele claselor din unitățile școlare înscrise în competiție, numai în numele 

unității de învățământ unde sunt înmatriculați elevii componenți ai echipelor. Jocurile se vor 
desfășura în organizarea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București cu sprijinul 
Federației Române de Fotbal. 

Inspectoratele școlare asigură, prin intermediul unităților de învățământ participante, 
asistența medicală permanentă, paza, ordinea și securitatea participanților la faza pe 
clasă/școală/liceu. 

 
3.2. ETAPA PE LOCALITATE (cu excepția mun. București): Decembrie  
Participă echipele din unitățile școlare înscrise în competiție, numai în numele unității 

de învățământ unde sunt înmatriculați elevii componenți ai echipelor. Jocurile se vor desfășura 
în organizarea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București cu sprijinul 
Federației Române de Fotbal. 

Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage după sine excluderea echipei din 
competiție, anularea rezultatelor și refacerea clasamentului.  

Inspectoratele școlare asigură, prin intermediul unităților de învățămînt participante, 
asistența medicală permanentă, paza, ordinea și securitatea participanților la faza pe 
localitate/județ. 

 
3.3. ETAPA PE JUDEȚ/SECTOARE: Ianuarie – Martie  
Participă echipele câștigătoare ale etapei pe localitate (cu exceptia mun. Bucuresti unde 

participă echipele care s-au înscris). Jocurile se vor desfășura în organizarea inspectoratului 
școlar județean/al municipiului București cu sprijinul Federației Române de Fotbal.  

Inspectoratele școlare asigură, prin intermediul unităților de învățământ participante, 
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asistența medicală permanentă, paza, ordinea și securitatea participanților la faza pe 
județ/sectoare. 
 

La finalizarea etapei pe judeţ/sector, inspectorii de educație fizică au obligaţia de a 
trimite la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, documentele de participare la etapa pe 
județ/sector (documente de înscriere, raport de arbitraj, etc), numele echipelor calificate și 
clasamentul pentru etapa următoare. 

 
3.4. ETAPA ZONALĂ: Martie – Mai  
Participă echipele câștigătoare ale fazei pe județ/sector, care vor fi repartizate în 7 

zone + București (cele 6 sectoare) = 47 de echipe/competiție (47 echipe x 6 competiții = 282 
echipe). 

Jocurile se vor desfășura în organizarea FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL cu sprijinul 
M.E. 

Locul de desfășurare al competițiilor (terenurile) va fi comunicat de F.R.Fotbal și 
Ministerul Educației. 

Ședința tehnică, cu participarea obligatorie a profesorilor delegați va avea loc în ziua 
de desfășurare a competiției, cu 60 minute înainte de desfășurarea meciurilor. 

În cadrul ședinței tehnice se vor valida jucătorii/jucătoarele participanți/participante 
(prezentarea obligatorie a tuturor documentelor solicitate) și se va stabili, prin tragere la 
sorți, componența grupelor și ordinea jocurilor. 

În cazul în care dintr-o zonă cu 6 județe lipsește un județ, se va juca cu o grupă de 
3 și una de 2 echipe distribuite prin tragere la sorți. 

Prezentarea echipelor la etapa zonală şi la etapa finală, după termenul prevăzut, dar 
înainte de începerea competiţiei, poate fi admisă pentru motive temeinice, dovedite prin 
documente justificative. În aceste cazuri, hotărârea privind participarea la competiţie a celor 
în cauză se ia înaintea începerii desfăşurării competiţiei, de către comisia organizatoare. 
Echipele sosite după începerea competiţiei nu mai au drept de participare în competiţie. 

La finalizarea etapei zonale, inspectorii de educație fizică și reprezentanții F.R.Fotbal 
au obligaţia de a trimite la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, numele echipelor calificate 
pentru faza finală, clasamentul fazei zonale si formularele de participare.  

Înscrierile participanţilor pentru etapa pe zonă se fac direct la comisia organizatoare a 
etapei (cu respectarea Calendarului Competiţional). 

Dacă echipa clasată pe primul loc nu poate participa la etapa finală, locul acesteia 
poate fi luat de urmatoarea clasată. 

Federația Română de Fotbal asigură închirierea terenurilor, asistența medicală și 
arbitrajul, la faza zonală. 
 
            Zona I – 6 județe: Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău. 

Gazda : .......................................; 
Zona II – 6 județe: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța. 
Gazda : ........................................; 
Zona III – 6 județe: Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov. 
Gazda : .......................................; 
Zona IV – 6 județe: Argeș, Dâmbovița, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj. 
Gazda : ........................................; 
Zona V - 6 județe: Alba, Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți. 
Gazda : .........................................; 
Zona VI – 6 județe: Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Cluj. 
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Gazda : .......................................; 
Zona VII - 5 județe: Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud.  
Gazda: ........................................ 
Zona VIII – București – cele 6 sectoare.  
 
Program de desfășurare: 
 
U14 (băieți + fete) - sosire în data de _________, ședința tehnică la teren, în data 

de __________ se desfașoară meciurile, plecarea spre casă; 
U16 (baieți + fete) - sosire în data de ________ , ședința tehnică la teren, în data de 

________ se desfașoară meciurile, plecarea spre casă; 
U18 (baieți + fete) - sosire în data de _________, ședința tehnică la teren, în data 

de ________ se desfașoară meciurile, plecarea spre casă. 
 
Se va juca pe 4 terenuri simultan (baieți + fete). 
Se aplică tarifele stabilite de M.E. privind cazarea și masa acolo unde echipele solicită 

expres acest lucru.  
 
1.5. ETAPA FINALĂ: Mai-Iunie 

 
Gazdă competiție U14:____________ 
Gazdă competiție U16:____________ 
Gazdă competiție U18:____________ 
 

La etapa finală participă cele 8 echipe câștigătoare ale etapei zonale pentru categoriile 
de vârstă U14, U16 și U18, băieți și fete. 

Jocurile se vor desfășura în organizarea FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL în colaborare 
cu M.E. 

Federația Română de Fotbal asigură închirierea terenurilor, arbitrajul, asistența 
medicală permanentă, paza, ordinea și securitatea participanților la faza finală. 

Cazarea și masa vor fi asigurate de F.R. Fotbal. 
 

Ședința tehnică, cu participarea obligatorie a profesorilor delegați, va avea loc cu o zi 
înainte de începerea competiției. 

În cadrul ședinței tehnice se vor valida jucătorii/jucătoarele participanți/participante 
(prezentarea obligatorie a tuturor documentelor solicitate) și se va stabili, prin tragere la 
sorți, componența grupelor și ordinea jocurilor.   

Participarea echipelor la etapa finală este validată numai în cazul în care echipele s-au 
prezentat până la sfârşitul zilei premergătoare începerii competiţiei.  

La etapele zonale și finale ale „ONSȘ FOTBAL-CUPA ISF”, desfăşurarea şedinţei tehnice 
condiţionează începerea şi derularea competiţiei. Ora desfășurării ședinței tehnice se 
stabileşte de comisia organizatoare şi se comunică participanţilor cu cel puţin 7 zile lucrătoare 
înaintea începerii competiţiei, păstrându-se probele scrise care dovedesc anunţarea 
participanţilor.  

La şedinţa tehnică participă, în mod obligatoriu, membrii comisiei organizatoare şi 
delegaţii oficiali ai unităţilor de învăţământ participante. Şedinţa tehnică se finalizează cu un 
proces-verbal semnat în mod obligatoriu de toţi participanţii: organizatorii şi delegaţii oficiali 
ai unităţilor de învăţământ participante.  

Refuzul delegatului unei echipe de a semna procesul-verbal anulează dreptul de 




