În atenția Domnului Președinte, Răzvan Burleanu

Domnule Președinte,

I. In conformitate cu art 24.2 din ROAF va rog sa aprobati clasamentele finale ale
competitiilor de juniori, sezon 2016-2017, conform Anexa 1
II. In urma cererii majoritatii cluburilor cu activitate exclusiva de copii si juniori si a cluburilor
de Liga 2 ( care participa in competitiile de juniori conform ROAF) vă rog să aprobati, intr-un
Comitet de Urgenta, ca orele de incepere ale jocurilor de juniori, organizate de FRF, disputate in
perioada „19 august 2017-17 septembrie 2017” sa fie 16.00, pentru competitiile U19, si 18.00,
pentru competitiile U17, fata de 12.00 si 14.00 cum este prevazut in regulamentele in vigoare.
Mentionez ca aceasta solicitare a cluburilor a venit urmare a temperaturilor ridicate din
aceasta perioada.

III. In conformitate cu art.33.1 si urmare a faptului ca data de 31.07.2017 a fost data limita
de inscriere in competitiile de juniori U19 si U17, organizate de FRF, va rog sa aprobati
componenta seriilor, asa cum a fost stabilita de catre Comisia Centrala de Copii si Juniori,
prezentata in Anexa 2.
IV. In conformitate cu art 33.2 din ROAF va rog sa aprobati regulamentele competitiilor de
juniori asa cum sunt prezentate alaturat.
V. Urmare a faptului ca FRF intra intr-un program pilot impreuna cu International Football
Association Board(IFAB), pentru sezonul 2017-2018, referitor la efectuarea unei a 4-a
schimbari/iinlocuiri de jucatori in reprizele de prelungiri ale jocurilor eliminatorii, va rog sa
aprobati modificarea art 30.11 din ROAF norma respectiva urmand a avea urmatorul continut:
„În faza naţională, în toate jocurile se pot efectua maximum trei înlocuiri de jucători pe toată
durata jocului. In sezonul 2017-2018 este permisa efectuarea unei a 4-a inlocuiri de jucatori
numai in reprizele de prelungiri si doar in situatia in care celelalte trei schimbari au fost efectuate
pe durata celor 90 de minute regulamentare”.
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