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Cupa României este o competiţie organizată de FRF, respectiv AJF/AMFB pentru faza judeţeană. La această competiţie pot lua parte numai echipele
aparţinând cluburilor şi membrilor afiliaţi. Formatul fazei naţionale şi
programul jocurilor pentru fiecare ediţie se aprobă anual de către Comitetul
Executiv al FRF/AJF/AMFB. Trofeul decernat câştigătoarei Cupei României
este transmisibil, acesta fiind păstrat de echipa deţinătoare de la data
decernării acestuia până înainte cu 10 zile de data disputării finalei ediţiei
următoare, când acesta se încredinţează spre păstrare FRF.
Comisia Centrală a Arbitrilor va delega observatori de aribtri, arbitri și arbitri
asistenți. Baremurile vor fi conform nivelului la care evolueaza echipa
organizatoare. În cazul în care echipa organizatoare este de Liga I, baremurile
vor fi facturate de CCA.
Baremurile pentru observatorii de joc vor fi achitate de către cluburile
organizatoare în baza facturii fiscale eliberate de acesta și a contractului civil
încheiat între părți.
Avertismentele (cartonaşele galbene) aplicate jucătorilor până în faza
şaisprezecimilor de finală se anulează.

Pentru jocurile din optimi, sferturi de finală şi semifinale echipele calificate
vor fi repartizate în aceleaşi urne valorice ca şi în cadrul şaisprezecimilor,
tragerea la sorţi urmând să se efectueze în mod similar.
Jocurile din şaisprezecimile, optimile şi sferturile de finală se dispută, în
sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul echipei de categorie
inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent. În cazul în care
jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt
programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat
cu instalaţie de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea
cea mai apropiată, care îndeplineşte condiţiile regulamentare necesare
disputării jocului şi televizării.
Jocurile din cadrul semifinalelor se desfăşoară în sistem tur – retur, prima
echipă extrasă fiind organizatoare a jocului tur.
Anual, în funcţie de calendarul competiţional intern şi internaţional,
Comitetul Executiv al FRF poate aproba desfăşurarea jocurilor din cadrul
optimilor, sferturilor de finală şi semifinalelor într-o singură manşă pe terenul
echipei stabilită prin tragere la sorţi sau în sistem tur-retur.

În cazul jocurilor care se desfăşoară în sistem eliminatoriu, într-o singură
manşă, se aplică următoarele reguli:
a) în situaţia în care după 90 de minute de joc rezultatul este egal, jocul se va
prelungi cu 2 reprize a 15 minute fiecare, fără pauză între ele, dar cu o pauză
de 5 minute până la prima repriză a prelungirilor;
b) dacă după reprizele de prelungire egalitatea se menţine, echipa
învingătoare va fi stabilită prin executarea loviturilor de departajare, potrivit
procedurilor de determinare a câştigătorului jocului, stabilite de IFAB prin
“Legile jocului”.
Arbitrul decide poarta la care se vor executa loviturile de departajare luând în
calcul aspecte care ţin de siguranţă/securitate, de starea terenului de joc,
luminozitate/iluminat, de solicitarea societăţii de televiziune care transmite
jocul, sau de alte motive similare.
La jocurile disputate în manşă dublă, dacă după disputarea celor două jocuri
egalitatea se menţine (la puncte şi golaveraj), golurile marcate în deplasare
contează dublu, fiind declarată câştigătoare echipa cu cel mai bun golaveraj.
Dacă şi în aceste condiţii egalitatea persistă, se vor aplica prevederile art.30.9
din prezentul regulament.

Durata unui joc este de 90 de minute, împarțit în 2 reprize egale a câte 45 de
minute, cu o pauză ce nu va depăși 15 minute.
În faza naţională, la jocurile care angrenează echipe din Liga 3 şi echipe din
ligile inferioare acesteia se pot efectua patru înlocuiri de jucători pe toată
durata jocului. În jocurile la care participă echipe din Liga 2 sau Liga I se pot
efectua maxim trei înlocuiri de jucători.
Echipele din Liga 2 şi Liga 3, participante la jocuri din Cupa României, sunt
obligate să respecte dispoziţiile privind numărul minim de jucători sub 19 de
ani (condiţii stabilite de articolul 45 din prezentul regulament pentru fiecare
categorie competiţională) numai dacă joacă împotriva unor echipe din aceeaşi
categorie.
În privinţa numărului maxim de jucători extracomunitari folosiţi în jocurile
din Cupa României, se aplică următoarele reguli:
a) dacă într-un joc se întâlnesc echipe din aceeaşi categorie, se aplică regulile
stabilite pentru categoria respectivă;
b) dacă într-un joc se întâlnesc echipe din categorii diferite, se aplică regulile
stabilite pentru categoria superioară.

În cazul jocurilor desfăşurate într-o singură manşă, pe terenul uneia dintre
echipe, cheltuielile se efectuează de clubul organizator, iar după scăderea
cheltuielilor de organizare, suma rămasă se va repartiza fiecărei echipe în
proporţie de 50% din beneficiul net. Dacă din încăsări nu rezultă beneficiu,
fiecare club va suporta în mod egal acoperirea cheltuielilor. Beneficiul
fiecărei echipe va fi achitat în termen de cel mult 15 zile de la data disputării
jocului. În caz de litigiu, competenţa soluţionării aparţine Comisiei de
Disciplină şi Etică a FRF.
Cheltuielile pentru jocurile disputate pe teren neutru se avansează de clubul
organizator (stabilit prin tragere la sorţi) şi sunt suportate în mod egal de
ambele cluburi, iar beneficiul net se împarte în mod egal, după scăderea
cheltuielilor de organizare din totalul încăsărilor.
Echipele programate în Cupa României nu pot renunţa la jocuri şi nici nu pot
disputa jocuri amicale în zilele în care au fost programate, sub sancţiunea
eliminării lor din campionatul în care participă.
Jocurile din Cupa României (faza națională) pot începe numai dacă la teren
sunt prezenți medical delegat și medical echipei gazdă. Organizatorul este
obligat să asigure prezența la teren a două autosanitare, sau a unei
autosanitare și a unui autoturism (pe care sa fie inscripționată o cruce roșie pe
fond alb).

Cluburile deţinătoare de terenuri sunt obligate să le pună la dispoziţie pentru
jocurile programate de forurile competente şi să colaboreze cu acestea pentru
buna organizare a jocurilor, în caz contrar urmând să fie sancţionate
disciplinar.
Finala Cupei României se organizează de FRF, de regulă, în Bucureşti.
Ordinea în care sunt înscrise echipele în programul finalei este cea în care au
fost trase la sorţi pentru jocurile din semifinale.
Drepturile de publicitate, de transmisie radio şi televiziune, precum şi altele
asemenea legate de organizarea jocurilor din Cupa României aparţin FRF,
care acordă cluburilor participante premii şi bonusuri, în funcţie de rezultatele
sportive ale acestora şi de profitul obţinut din valorificarea drepturilor arătate
mai sus.

Cluburile organizatoare sunt obligate
a) să tipărească biletele de acces la jocuri cu însemnele sponsorilor
competiției și ale partenerilor FRF;
b) să pună gratuit la dispozitia FRF 5 % din totalul biletelor tipărite, locurile
fiind situate în zona VIP, Tribuna 0 sau Tribuna I, în funcție de particularitățile
stadionului;
c) să asigure pentru echipa adversă minim 5% din numărul total de bilete;
d) biletele de intrare la jocuri, mai puţin cele pentru finală, se pun în vânzare
de clubul organizator, iar încăsările se distribuie în mod egal celor două
cluburi, după scăderea cheltuielilor de organizare;
e) să asigure, cu titlu exclusiv, accesul în stadion și, respectiv, în incinta
terenului al personalului SEG și al societății de televiziune autorizate să
transmită jocurile pe baza de ecusoane/permise eliberate de acestea cu minim 6
ore înaintea începerii jocului;
f) să asigure accesul în stadion și spațiile necesare desfăşurării activității
comerciale numai sponsorilor și partenerilor FRF cu minim 6 ore înaintea
începerii jocurilor și pe toată durata acestora.
1.
Accesul în stadion al personalulului respectiv se face pe baza
ecusoanelor/permiselor eliberate de SEG și/sau a tabelelor nominale transmise
în timp util clubului organizator
2.
Exclusivitate în vânzarea gamei de produse a sponsorilor la stadion.
3.
Echipa organizatoare poate sa vanda la stadion, printr-un comerciant
local, dar exista posibilitatea ca un reprezentant al sponsorului/sponsorilor să
aibă un stand cu vânzare de aceleași produse .
g) să asigure spațiile necesare pentru amplasarea camerelor TV în stadion în
conformitate cu standardele UEFA, spații de parcare și condiții de funcționare
pentru autovehiculele și aparatura de producție TV, inclusiv cablarea la
electricitate, cablu TV și Internet; să asigure cabine de transmisie pentru
comentatorii TV dotate cu scaune, masă, curent electric, lumina de lucru și
acces la Internet.
h) să comunice și/sau delimiteze zonele de acces în așa fel încât societatea de
paza sa fie bine informată întrucât desfășurarea meciului să fie cât mai

eficientă. Aceste afișe vor fi pozitionate la toate intrările și ieșirile (ușa sau
geam) din interiorul şi exteriorul stadonului unde acessul se face pe baza de
acreditare/badge. Zonele care nu corespund vor fi tăiate de pe afiș.
i) să se asigure că, la nivelul terenului de joc, au acces numai operatorii
televiziunii deținătoare a drepturilor TV.

Cluburile participante sunt obligate
a) Antrenorii principali plus incă doi jucători ai fiecărei echipe participante
sunt obligați să participe la flash-interviurile realizate de postul TV care
transmite meciul, în zonele stabilite de acesta, imediat dupa terminarea jocului,
şi la conferințele de presă din preziua jocului (îndeosebi în cazul finalei) şi
după încheierea acestuia, sub sancțiunea penalizării clubului cu suma cuvenită
ca premiu pentru fiecare fază a competitiei. Totodată, sub rezerva aplicării de
penalități financiare, toți jucatorii echipelor participante sunt obligați ca, după
încheierea meciurilor, sa treacă prin "zona mixtă".
b) Jucătorii, antrenorii şi ceilalți oficiali ai cluburilor sunt obligați sa se abțină
de la orice declarații sau acte care ar fi de natură să prejudicieze imaginea
competiției sau a sponsorilor acesteia, sub sancțiunea penalizării clubului cu
suma cuvenită ca premiu pentru fiecare fază a competiției.
c) Costurile de organizare a jocurilor privind chiria terenului, asistența
medicală, măsurile de ordine, pompieri, indemnizațiile de arbitraj şi de
observare, cheltuielile de transport pentru oficiali şi altele asemenea se
efectuează de clubul desemnat ca organizator al fiecărui joc și se suportă în
mod egal de ambele cluburi, iar beneficiul net se împarte în mod egal, după
scăderea cheltuielilor de organizare din totalul incasărilor .
d) începând cu faza șaisprezecimilor de finală drepturile de reclamă,
publicitate, de transmisie radio şi televiziune aparțin FRF.
e) Finala Cupei României Timişoreana se organizează de FRF, iar biletele de
intrare se tipăresc şi se pun în vânzare de FRF, care încăsează veniturile .
f) Abaterile de la dispozițiile prezentului regulament se sancționează de
Comisia de Disciplină a FRF, la sesizarea observatorilor oficiali, respectiv a
Secretarului General al FRF. Dispozițiile prezentului regulament se
completează în mod corespunzător cu prevederile ROAF

Obligațiile cluburilor organizatoare față de FRF:
a) Să permită accesul, la solicitarea acestora, cu acreditările tip "Oficial Cupa României
Timişoreana", respectiv Federația Română de Fotbal, Timişoreana și Sport Evolution Group
(SEG Team) și să-i asimileze pe aceștia cu oficiali ai organizatorului competiției, precum și
să le acorde tot concursul în demersurile de organizare și promovare a competiției celor care
posedă ecusoane (badge-uri) emise de organizatorii competiției
b) Să manifeste disponibilitatea de a participa la acțiunile de promovare propuse de
organizatori
c) Să pună la dispoziție stadionul fără bannere, reclame sau alte materiale publicitare

Obligațiile cluburilor
activitatea TV:

organizatoare

în

ceea

ce

privește

a) Să acorde asistență cererilor privind amplasarea camerelor de luat vederi la
stadion;
b) Dacă se va impune o construcţie specială temporară, se vor putea scoate şi
scaune sau într-un anumit sector nu se vor vinde bilete. Spațiul pentru
amplasamentul camerelor de luat vederi la stadion, în pozițiile pe care echipa
tehnică le va solicita, va fi asigurat la standarde UEFA;
c) Să pună la dispoziția postului TV care transmite meciul un spațiu special
de parcare pentru toate autovehiculele de producție: carul/carele de transmisie,
anexele tehnice, generatoarele de rezervă, DSNG, carul de grafică, etc. Acest
spațiu special de parcare trebuie să aibă posibilitatea cablarii la sursele de
electricitate, cablu TV și Internet;
d) Cluburile sunt responsabile pentru siguranța echipamentelor postului de
televiziune la stadion;
e) Camerele de comentariu trebuie să fie dotate minim cu: scaune, masă,
curent electric, lumină de lucru și acces la Internet;
f) Să pună la dispoziția postului de Televiziune care transmite jocul două
spații, în zona vestiarelor, pentru amenajarea de studiouri și/sau spatiu pentru
panoul special de interviuri (flash-interviu);
g) Un spațiu în proximitatea terenului de joc (preferabil langă tunel), unde se
poate monta un panou special pentru interviuri;

h) Accesul camerelor de filmare la nivelul terenului de joc este permis numai
operatorilor TV care transmit în direct meciul respectiv. Nicio altă cameră de
filmare nu este permisă, cu excepția Jandarmeriei, dacă este prezentă;
i) Să aibă un spaţiu special amenajat depozitări şi camerelor de filmat ale
televiziunilor care nu au drepturi de imagini Cupa României-Timişoreana pe
durata meciului (în direct). Camerele se vor înapoia deținatorilor acestora după
finalul meciului, pentru a filma conferinta de presă și zona mixtă;
j) Să manifeste disponibilitatea de a participa la acțiunile de promovare
propuse de postul de Televiziune deținător de drepturi.

Responsabilitățile cluburilor față de postul TV detonator de
drepturi, pentru interviuri:
a) Fiecare club trebuie să aibă un ofițer de presă care să țină legătura
permanent în ziua meciului cu organizatorii (FRF şi SEG Team) și/sau postul
de televiziune deținător de drepturi TV;
b) lnterviurile pot fi:

înaintea meciului, la panoul special amenajat de postul de
televiziune deținător de drepturi;

în pauza meciului, la panoul special amenajat de postul de
televiziune deținător de drepturi;

la sfârșitul meciului, la panoul special amenajat de postul de
televiziune deținători de drepturi;

la conferința de presă (toate televiziunile acreditate sau/și prezente);

în zona mixtă (toate televiziunile acreditate sau/și prezente)
c) Pentru interviurile dinaintea meciului, postul de televiziune deținător de
drepturi are obligația să trimită ofițerului de presă o solicitare, prin care
nominalizează persoanele dorite. Interviurile cu managerul, antrenorul
principal sau antrenorul secund se pot realiza după încălzire, cu 10 minute
înaintea începerii jocului. Aceste interviuri se vor încheia cu 5 minute înaintea
începerii meciului;

d) Pentru interviurile de la sfârșitul meciului, postul de televiziune deținător
de drepturi trebuie să trimită ofițerului de presă solicitarea cu nominalizările cu
5 minute înaintea încheierii jocului;
e) Postul de televiziune deținător de drepturi împreună cu organizatorii
competiției (FRF şi SEG) vor alege amplasarea panourilor pentru interviuri,
dar numai după prealabila consultare cu clubul organizator, respectiv cu FRF,
astfel încât să nu afecteze în vreun mod terenul de joc, suprafața tehnică,
precum și accesul jucătorilor și oficialilor dinspre terenul de joc;
f) Antrenorii principali plus încă doi jucători ai fiecărei echipe participante
sunt obligați să participe la flash-interviurile realizate de postul TV care
transmite meciul, în zonele stabilite de acesta împreuna cu organizatorii
competiției (FRF şi SEG) imediat după terminarea jocului, și la conferințele de
presă din preziua jocului (îndeosebi în cazul finalei) și după încheierea
acestuia, sub sancțiunea penalizării clubului cu suma cuvenită ca premiu pentru
fiecare fază a competiției. Totodată, sub rezerva aplicării de penalități
financiare, toți jucătorii echipelor participante sunt obligați ca, după încheierea
meciurilor, să treacă prin zona mixtă;
g) În cazul prelungirilor, interviurile nu sunt permise nici înainte și nici în
pauza dintre cele două reprize de prelungiri. Reporterul TV trebuie sa se afle în
locul special amenajat pentru interviuri cu 5 minute naintea inceperii
interviului;
h) În cazul în care aceste obligații nu se vor respecta, FRF își va rezerva
dreptul de a diminua valoarea financiară a premiilor către club.

