FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

PROCES–VERBAL AL ŞEDINŢEI TEHNICE
Organizată înaintea jocului:
La data de

în localitatea_

1. Se verifică dacă următoarele părți sunt prezente înainte de începerea ședinței tehnice:
FRF☐ Delegați cluburi☐ Jandarmerie☐ Poliție☐ Pompieri☐ Asistență medicală ☐
ROS Club☐ Responsabil stewarzi☐ Responsabil copii de mingi☐ Administrație stadion☐
Echipa gazdă prezentă la teren la ora

_; Echipa oaspete prezentă la teren la ora

2. Se verifică dacă următoarele elemente se încadrează în standardele prevăzute de
regulementele în vigoare (arbitrii trebuie să verifice înaintea ședinței tehnice):
vestiar gazde da/nu
vestiar oaspeţi da/nu
vestiar arbitri da/nu
stare gazon da/nu
plase porţi da/nu
marcaj teren da/nu
steaguri colţ da/nu
bănci rezerve da/nu
gard împrejmuitor complet da/nu
suprafață tehnica da/nu
tărgi pentru jucătorii accidentaţi una/două
nr de brancardieri 2/4
stație de amplificare da/nu
poartă de rezervă da/nu
amplasarea panourilor publicitare/camerelor TV este regulamentară da/nu

3. Arbitrii trebuie să verifice culoarea echipamentului ambelor echipe, inclusiv culoarea
echipamentului portarilor și a portarilor de rezervă (în cazul în care culorile coincid, echipa
oaspete trebuie să-și schimbe echipamentul, cu excepția cazului în care cele două echipe
convin altfel:
Echipa gazdă
Echipa oaspete
Tricou
Şort
Jambiere
Tricou Portar
Şort Portar
Jambiere Portar
Culoarea tricourilor arbitrilor:_________________________________________________.
Culoarea tricourilor copiilor de mingi: _______________________________________.
Numărul copiilor de mingi:________________________________________________.

4. Se va aplica sistemul PRESTO (furnizarea mai multor mingi) pentru cele ____ mingi de
rezervă.
5. Se verifică dacă ambele echipe au medic şi dacă medicul delegat este prezent la teren:
Medic delegat da/nu

Medic gazde da/nu

Medic oaspete da/nu

6. Numărul de persoane cărora le este permis să ia loc pe banca de reserve: ___ jucători și
___ oficiali. Se completează lista pentru cele două bănci suplimentare (maxim 5 locuri
pentru fiecare echipă).
7. Numărul de reprezentanți media acreditați: comentatori radio și TV _________;
jurnaliști _________; fotoreporteri ____________

8. Explicații date de arbitru:









Instrucțiuni referitoare la activitatea persoanelor aflate in suprafață tehnică
Procedura în cazul accidentării unui jucător
Procedura în cazul înlocuirii unui jucător (folosirea formularului de schimbare)
Accesul în teren al personalului medical în cazul accidentării unui jucător
Zona de încălzire a jucătorilor de rezervă (se definește zone, se specific nr. maxim de jucători
care se pot încălzi în același timp și se amintește obligativitatea ca ei sa fie echipați cu veste)
Controlul crampoanelor va fi făcut cu ____ minute înaintea fluierului de start
Echipele vor iesi pe tunel cu ____ minute înaintea fluierului de start
Completarea foilor de joc: echipa gazdă la ora ____, echipa oaspete la ora ____

9. Observatorul de joc va face apel pentru respectarea disciplinei și fair-playului (amintiți
necesitatea ca cele două echipe să respecte deciziile arbitrilor, să nu îi dezaprobe pe aceștia,
să nu simuleze accidentări, cele două bănci de rezervă să aibă un comportament calm.
Comportament rasist. Se specifică faptul că UEFA și FRF nu tolerează comportamentul rasist și xenofob,
iar Comisia de Etică și Disciplină a FRF va sancționa orice astfel de comportament care poate duce la
suspendarea terenului de joc, sau la disputarea unor jocuri fără spectatori. Se verifică dacă clubul gazdă
cunoaște procedurile în cazul comportamentului rasist, în conformitate cu art. 58, alin. 10 din ROAF.

10. Arbitrii și observatorul de arbitri sunt întrebăți dacă doresc să facă alte comentarii.
Reprezentanții celor două echipe sunt chestionați dacă doresc să adreseze alte întrebări înainte de
plecarea arbitrilor.

11. Se verifică măsurile de ordine și securitate luate de echipa organizatoare, în stadion și în
afara acestuia, după cum urmează:

Capacitatea stadionului
; Bilete vândute
Număr de spectatori prognozat
; Număr de suporteri oaspeți
Număr de jandarmi:_
; Număr
____ de stewarzi
Măsuri luate pentru separarea grupurilor de suporteri
Măsuri luate pentru dispersarea suporterilor după joc
Măsuri luate pentru restricționarea accesului în incinta terenului și la vestiare
Măsuri luate pentru protecția arbitrilor pe toată durata șederii în stadion
Măsuri luate pentru protecția echipei oaspete după terminarea jocului
Măsuri luate pentru înlaturarea din stadion a inscripțiilor neregulamentare
Măsuri specifice luate de reprezentanții ISU
Există cabinet medical pentru spectatori
Jocul este televizat
Observatorul de joc reamintește clubului organizator că vânzarea băuturilor alcoolice
stadionului este interzisă pentru jocurile organizate de către FRF.

da/nu
da/nu
da/nu
da/nu
da/nu
da/nu
da/nu
da/nu
da/nu
în incinta

12. Se comunică structura Grupului de urgență (observator, comandantul forțelor de
ordine, reprezentatul ISU și Responsabilii de Ordine și Siguranță ai echipelor). Membrii
Grupului de urgență se vor reuni în cazul producerii unor incidente majore.
 Locul unde se va reuni Grupului de urgență:
 Poziția în care se află observatorul în timpul jocului:

