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Decizia 153 din 04.06.2019
In conformitate cu hotararea AG a FMR din 09.02.2019, privind oportunitatea modificarii unor
regulamente, CEx a aprobat noul Regulament Disiciplinar al Federatiei de Minifotbal din Romania. Acest
Regulament va fi aplicat in toate competitiile de minifotbal din Romania, organizate sub egida FMR / cu
aprobarea FMR si intra in vigoare cu data aprobarii lui.
1. Regulamentul Disciplinar intra in vigoare odata cu aprobarea lui pentru competitiile nationale, urmand
ca din startul sezonul 2019-2020 sa fie aplicat obligatoriu de catre toti membrii afiliati sau monitorizati si in
competitiile locale. Regulamentul Disiciplinar va fi pus in practica in toate competitiile organizate sub
egida FMR, inclusiv in cele amicale sau cele organizate cu acordul FMR, pe teritoriul Romaniei. 2.
Regulament Disciplinar va fi comunicat spre luare la cunostiinta tuturor Organizatorilor locali, echipelor
inscrise in campionatele afiliate FMR/monitorizate sau organizate sub egida FMR prin format electronic si
va fi publicat pe pagina oficiala al Federatiei.
3. Regulament Disciplinar are la baza Regulamentul de Organizare si Regulamentul de joc si este
aplicabil, obligatoriu, pentru toate echipele participante, jucatori, oficiali si pentru toti organizatorii locali,
putandu-se da derogare doar de catre Comitetul Executiv al Federatiei de Minifotbal
4. Regulamentul disciplinar stabileste sancţiuni pentru abaterile săvârşite de orice persoana care participa
la competitiile de minifotbal si care indeplineste o calitate recunoscuta de acest regulament de disciplina,
jucator, oficial, suporter, reprezentant al echipei care poseda sau nu Carnet de Legitimare in campionat,
apartinator de echipa, inaintea jocului in timpul si dupa terminare, din momentul in care intra in incinta
bazei Sportive si pana in momentul parasirii acesteia, pe toata durata campionatului.

Decizia 152 din 04.06.2019
Persoanele (organziatorii, membrii afiliati/monitorizati, oficiali echipe participante, jucatori, arbitrii, etc.)
care transmit informatii eronate sau ofera declaratii, care aduc prejuditii sau induc in eroare desfasurarea
unui eveniment organizat sub egida FMR sunt sanctionati asfel:
1. organizatorii locali / membrii FMR sunt penalizati cu sactionati cu pierderea unui loc la
Competitiile Nationale:
a. Campionate Regional
b. Cupa Romaneiei
c. CN Firme si Institutii
d. CN Old Boys
2. Arbitrii sunt sanctionati conform regulamentului intern al Comisiei Nationale de Arbitrii
3. Oficialii, delegatii, jucatorii sau alti membrii a unei echipe participante la o competitie organziata
sub egida FMR sunt sanctionati conform Regulamentului Disciplinar

Federaţia de Minifotbal din România este o organizaţie născută din dorinţa de a contribui la promovarea minifotbalului la
toate nivelurile prin stimularea participării persoanelor de diferite vârste în competiţii sportive dedicate amatorilor.

