Regulamentul oficial de desfasurare a competitiei sportive
Cupa Novo West – editia a IV – a
17.09.2018 - 27.09.2018
Sectiunea I – Organizatorul competitiei sportive. Conditii generale
1.1. Organizatorul competitiei sportive de fotbal “Cupa Novo West – editia a-IV–a 17.09.2018 –
27.09.2018” (denumita in continuare “Competitia”) este GENESIS FM S.R.L. cu sediul in
Centrul pentru Sprijinirea Afacerilor “West Gate Business Center”, Str. Preciziei, Nr. 24,
parter, birou E0 -18-09, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/21209/2008, cod
unic de inregistrare RO24888607, cont IBAN - RO22 BUCU 0788 2057 2511 RO01,
deschis la Alpha Bank Militari, reprezentata de Simona Daniela Căprăroiu in calitate de
Administrator (denumita in continuare “Organizatorul”).
1.2. Competitia este organizata si se va desfasura in conditiile prezentului Regulament oficial
(denumit in continuare “Regulamentul”), pe care participantii sunt obligati sa le respecte.
Regulamentul este disponibil in mod gratuit fiecarui participant, care poate transmite o
solicitare in acest sens la adresa marketing@genesisproperty.net si/sau la numarul de
telefon 0 21 539 01 07.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul pana
la data inceperii Competitiei, cu instiintarea prealabila a publicului.
1.4. Competitia se va desfasura sub semnul total al Fair-Play-ului.
1.5. Participantilor la Competitie nu le va fi perceputa nici o taxa de participare si nici o
cheltuiala directa sau indirecta.
Sectiunea a II –a – Conditii de participare
2.1. Au dreptul de a participa la Competitie persoanele fizice care la data desfasurarii
competitiei indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au varsta de 18 ani impliniti;
- isi desfasoara, in prezent, activitatea profesionala intr-una din societatile rezidente din Novo
Park sau West Gate, indiferent de pozitia din cadrul companiei din care fac parte si indiferent de
structura din care acestia fac parte.
2.2. Prin participarea la Competitie, participantii declara ca au luat cunostinta de Regulament si
sunt de acord cu acesta.
Sectiunea a III – a – Locul si durata desfasurarii Competitiei
3.1. Competitia se va desfasura in Parcul Crangasi, terenurile La Coco, conform Anexei nr. 1 la
Regulament (Programul Jocurilor), parte integranta a acestuia – pe o durata de 2 saptamani, in
perioada 17.09. – 27.09.2018, de luni pana joi, intre orele 18:00 – 22:00.
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Sectiunea a IV – a – Desfasurarea Competitiei
4.1. Toate meciurile se supun regulilor jocului de minifotbal obisnuit, exceptand regulile indicate
mai jos, care au fost modificate de organizatori.
4.2. Durata unei partide va fi de 30 de minute; se vor juca 2 reprize a cate 15 minute cu un
interval de 5 minute de pauza.
4.3. Echipele vor fi compuse obligatoriu din 6 jucatori (5 jucători de câmp şi 1 portar); fiecarei
echipe ii sunt permise maxim 6 rezerve; schimbarile sunt nelimitate si se pot produce in orice
moment al jocului, cu conditia ca in teren sa fie tot timpul doar 6 jucatori/echipa; schimbarile se
efectueaza din zona definita la inceputul meciului ca banca de rezerva; un jucator NU poate
face parte din 2 echipe diferite; IMPORTANT !!! Toti jucatorii sunt OBLIGATI sa se prezinte la
teren cu BADGE-ul care sa ateste ca isi desfasoara activitatea profesionala intr-una din
societatile rezidente din Novo Park sau West Gate, in caz contrar neputand intra pe teren.
4.4. Modul de desfasurare a Competitiei este urmatorul: 24 echipe impartite in 6 grupe de cate 4
echipe + turneul pentru locurile 9-16 care se desfasoara la fel si in acelasi timp cu cel pentru
locurile 1-8 conform Anexei nr. 1 la Regulament (Programul Jocurilor). Adica echipele calificate
din grupe vor disputa inca 4 meciuri pentru stabilirea clasarii finale. In functie de numarul de
echipe inscrise in competitie, punctele 4.4 si 4.7 din regulament se pot modifica ulterior.
4.5. Echipele care se afla in aceeasi grupa vor juca intre ele in sistem fiecare cu fiecare o
singura data.
4.6. Pentru fiecare victorie echipele vor primi 3 puncte, iar in caz de egalitate 1 punct.
4.7. Se califica in faza optimilor de finala echipele care dupa jucarea tuturor meciurilor din grupe
ocupa primele 2 locuri in cele 6 grupe + cele mai bune 4 locuri 3; in caz de egalitate de puncte,
departajarea se va face astfel: 1. Castigatorul meciului direct; 2. Golaveraj intre echipele aflate
la egalitate; 3. Numarul golurilor inscrise cu echipele aflate la egalitate: 4. Golaveraj final in
grupa; 5. Numarul de goluri marcate in grupa; 6. Lovituri de departajare.
4.8. Echipele au obligatia sa se prezinte la teren cu 10 minute inainte de startul partidei, pentru
evitarea intarzierilor; in caz de neprezentare, echipa va pierde cu scorul de 3-0; la cea de-a 2-a
neprezentare echipa va fi descalificata si nu va mai avea acces in viitoarele competitii.
4.9. In caz de abandon al unei echipe in timpul meciului, meciul va fi pierdut cu 3-0 de catre
echipa care abandoneaza.
4.10. Arbitrii sunt desemnati de organizatori si sunt suverani, orice decizie a lor neputand fi
contestata de catre jucatori sau spectatori.
4.11. Comportamentul nesportiv, injuriile la adresa arbitrului si/sau adversarului/ coechipierilor
se vor sanctiona cu cartonas rosu sau eliminarea din competitie, in functie de gravitate.
4.12. La acumularea a doua cartonase galbene in timpul partidei sau la primirea unui cartonas
rosu direct, jucatorul este eliminat; el putand fi inlocuit de un alt coechipier de pe banca de
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rezerve dupa 3 minute si la semnalul arbitrului sau daca echipa sa primeste gol, dar fara a mai
avea dreptul de a juca pana la finalul partidei in care a fost eliminat.
4.13. Numarul minim de jucatori cu care o echipa poate participa la un meci este de 5. Daca din
diverse motive, o echipa se prezinta la joc cu doar 4 jucatori sau daca prin eliminare ramane in
doar 4 jucatori, atunci aceasta echipa va pierde meciul cu 3-0.
4.14. Sunt interzise cu desavarsire intrarile prin alunecare asupra jucatorilor, toate acestea fiind
sanctionate cu lovitura libera si cartonas galben de catre arbitru.
4.15. La al 5-lea fault de joc / echipa / repriza se va acorda lovitura de pedeapsa de la 9m in
favoarea echipei adverse. Arbitrul este cel care numara aceste faulturi.
4.16. Loviturile de la marginea terenului se executa cu piciorul, iar daca mingea intra in poarta
dupa o astfel de executie fara sa fi fost atinsa de vreun jucator, golul nu este valabil; regula offside-ului nu se pune in aplicare; nu este permisa prinderea cu mana a mingilor trimise de
coechipieri catre portar, daca aceasta este trimisa in mod intentionat cu piciorul; este permisa
trimiterea cu orice parte a corpului (cap, umar, piept, genunchi etc) in afara de maini; la
atingerea intentionata a mingei cu mana sau de o maniera neintentionata dar care influenteaza
o faza de joc se dicteaza hent si cartonas galben sau rosu dupa caz.
4.17. La executarea loviturilor libere directe si indirecte, zidul va fi asezat de arbitru la o distanta
de 4 metri de locul in care se afla mingea. Refuzul repetat al unui jucator de a respecta aceasta
distanta va fi sanctionat de arbitru cu cartonasul galben.
4.18. Mingea jucata cu mana de portar din propriul careu, cand nu este vorba de out de poarta
si trimisa in poarta adversa va fi considerata gol valabil, chiar daca mingea nu va fi atinsa de
nici un jucator din momentul repunerii si pana la intrarea in poarta.
4.19. In cazul unei accidentari care nu mai permite jucatorului participarea la meciurile
urmatoare nu se permite inlocuirea acestuia in echipa pentru meciurile urmatoare.
4.20. In cazul in care Optimile de Finala, Sferturile de Finala, Semifinala sau Finala se termina
cu scor egal dupa incheierea celor 2 reprize regulamentare, se vor mai juca 2 reprize de 5
minute. Daca si dupa aceste reprize suplimentare scorul inregistrat este tot egal se vor executa
cate 3 lovituri de departajare de echipa si in caz de necesitate se va continua pana cand una
din echipe marcheaza iar cealalta rateaza (toti jucatorii de pe foaia de joc trebuie sa execute
pentru ca un jucator sa execute din nou daca este tot egalitate); Aceste reguli sunt valabile si
pentru turneul locurilor 9-16.
4.21. Exista posibilitatea de efectuare a unui singur TIME OUT / echipa pe parcursul intregului
meci. Durata acestuia este de 1 minut si poate fi solicitat doar de delegatul/antrenorul/capitanul
echipei.
4.22. La fiecare partida va fi prezenta o echipa medicala de prim-ajutor pentru eventualele
accidente; daca accidentarea jucatorului/ jucatorilor este grava, se va apela la serviciile de
urgenta 112.
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Sectiunea a V –a – Desemnarea castigatorilor. Acordarea premiilor
5.1. La sfarsitul competitiei se vor acorda titlurile urmatoare de catre Organizator:
1. Campioana Cupei Novo West – Editia a IV -a – castigatoarei finalei – trofeu + diploma +
medalii;
2. Ocupanta locului 2 – trofeu + diploma + medalii;
3. Ocupanta locului 3 – trofeu + diploma + medalii;
4. Golgheterul Cupei Novo West – Editia IV – trofeu;
5.2. Premiile care se vor acorda in cadrul Competitiei sunt:
Locul 1 – 2000 RON
Locul 2 – 1500 RON
Locul 3 – 1000 RON.

5.3. Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si premiile acordate pe
pagina web www.cupanovowest.ro.
5.4. Atribuirea efectiva a titlurilor si a premiilor se va realiza pe baza de proces-verbal, incheiat
intre Organizator si castigatori.
Sectiunea a VI –a – Prevederi diverse
6.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nici un fel de accidente si/sau prejudicii
suferite de participanti pe durata desfasurarii Competitiei, inclusiv cele decurgand din
organizarea acesteia, Participantii renuntand in mod irevocabil la orice drept de despagubire din
partea Organizatorului, asumandu-si intreaga responsabilitate in acest sens.
6.2. Plata taxelor si impozitelor aferente premiilor acordate in cadrul Competitiei se va realiza cu
respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data acordarii acestora.
Prezentul Regulament cuprinde urmatoarele anexe, care fac parte integranta din acesta:
Anexa nr. 1 – Programul jocurilor;
Anexa nr. 2 – Formular declaratie pe propria raspundere.

ORGANIZATOR
Societatea GENESIS FM SRL
prin Doamna Simona Capraroiu
Administrator

Dl. Florin Draghia
Director Marketing
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