ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL
GIURGIU
DAREA DE SEAMA
asupra activitatii desfasurate de
Comitetului Executiv al A.J.F GIURGIU
pe perioada martie 2010 – februarie 2014

Asa cum stim cu totii Ministerul Tineretului si Sportului prin
ordinul 506/13.03.1991, a aprobat infiintarea Asociatiilor Judetene
de Fotbal, ca institutii teritoriale subordonate Federatiei Romane
de Fotbal, cu personalitate juridica care sa se ocupe in exclusivitate
de activitatea fotbalului in judete.
Comitetul Executiv al A.J.F. Giurgiu si-a orientat activitatea in
urmatoarele directii :
- organizarea anuala a campionatului judetean de fotbal;
- asigurarea cadrului organizatoric si legislativ al Asociatiei;
- perfectionarea muncii organizatorice, avand in vedere
specificul perioadei de tranzitie pe care o parcurge intreaga
societate romaneasca.
Privind campionatele judetene s-a urmarit asigurarea unui
cadru organizatoric in asa fel incat sa se respecte regulamentul dar
s-a tinut cont mai ales si de greutatile intampinate de majoritatea
sectiilor de fotbal.
Fiind o lege a sponsorizarii ca si inexistenta atat la fotbal cat
si la nivelul tuturor sporturilor din tara au existat foarte mari
deficiente din punct de vedere financiar si organizatoric.
Exista terenuri necorespunzatoare, lipsa cabinelor pentru
oaspeti si arbitrii, sa nu mai vorbim de imprejmuirea lor la nivelul
categoriei Onoare, A.J.F Giurgiu manifestand inca odata
intelegere, deoarece aceste deficiente s-au manifestat din lipsa
fondurilor materiale si financiare dar si din neglijenta unor
conducatori in a lua masuri pentru remedierea acestor deficiente.
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Trebuie să remarcăm faptul că în ultimul timp foarte multe
primării, consilii locale şi chiar primarii s-au implicat în activitatea
fotbalistică asigurând echipelor fondurile neceasare participării în
competiţie, procurării de materiale şi echipament sportiv. Le
mulţumim dar totodată le solicităm o mai mare contribuţie şi în
modernizarea bazelor sportive – imprejmuirea suprafeţei de joc,
vestiare in special la categoria Onoare, precum si remedierea intrun timp cat mai scurt al vestiarelor si a imprejmuirii terenurilor de
joc la unele echipe din Liga a-IV-a care nu corespund in totalitate
cerintelor.

Cu privire la activitaTEA organizatorica
In anul competitional 2009-2010 (retur) structura
campionatului judetean de fotbal a fost organizata astfel :
- liga a-IV-a a fost formata dintr-un numar de 20 echipe, iar in
urma jocurilor de baraj a iesit campioana echipa Cs Nova
Force Giurgiu care a sustinut barajul de promovare in liga
a-III-a cu campiona judetului Calarasi Cs Phoenix Ulmu, joc
disputat in municipiul Bucuresti si pierdut cu scorul de 2-0.
- Categoria Onoare I – 14 echipe, promovand in liga a-IV-a
Gloria Comana ;
- Categoria Onoare II – 14 echipe, promovand in liga a-IV-a
Rapid Clejani ;
- Categoria Onoare III – 14 echipe, promovand in liga a-IV-a
Crevedia Mare.

Castigatoarea Cupei Romaniei a fost echipa Cs Nova Force
Giurgiu care a ajuns pana in turul II al competitiei.
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campionatului judetean de fotbal a fost organizata astfel :
- liga a-IV- a fost formata dintr-o singura serie cu un numar de
22 echipe, iar in urma jocurilor de baraj campioana a iesit
echipa CS Rapid Clejani, care a participat la barajul de
promovare in liga a-III-a cu campioana municipiului
Bucuresti – CS Metaloglobus Bucuresti . Jocul s-a desfasurat
in localitatea Modelu jud. Calarasi si a fost castigat cu scorul
de 2-1, echipa din Clejani promovand in liga a –III-a,
retragandu-se dupa 6 etape.
- categoria Onoare I a fost formata dintr-un numar de 14
echipe si a promovat in liga a-IV–a AS Spicul Izvoru.
- categoria Onoare II a fost formata dintr-un numar de 16
echipe si a promovat in liga a-IV-a CS Argesul Mihailesti si
Victoria Falastoaca;
- categoria Onoare III a fost formata dintr-un numar de 16
echipe si a promovat in liga a –IV – a echipa AS Progresul
Palanca.
Totodata incepand cu acest sezon echipele de liga a-IV-a au
fost obligate sa aiba echipe de juniori A1, campioana
judeteana fiind AS UNIREA VINATORI, care a participat la
turneul zonal.
Castigatoarea Cupei Romaniei a fost echipa CS Rapid
Clejani, care a ajuns pana in turul II al competitiei.
In anul competitional 2011-2012 structura
campionatului judetean de fotbal a fost oragnizata astfel:
- liga a-IV-a a fost formata dintr-o singura serie cu un numar
de 18 echipe, iar in urma jocurilor de baraj campioana a iesit

echipa AFC Avantul Floresti, care a participat la barajul
pentru promovare in liga a-III-a cu campioana judetului
Teleorman, CS Pamimai Videle, joc castigat cu scorul de 3-1,
joc disputat in localitatea Sotinga, jud. Dimbovita, echipa din
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competitie din lipsa de fonduri, ea continund in campionatul
ligii a-IV-a.
- categoria Onoare I a fost formata dintr-un numar de 10
echipe, promovand in liga a-IV- a AS Unirea Fratesti, dar care
nu a participat in liga a-IV-a din lipsa de fonduri;
- categoria Onoare II a fost formata dintr-un numar de 14
echipe, promovand in liga a-IV-a echipa AS REAL VARASTI;
- categoria Onoare III a fost formata dintr-un numar de 16
echipe, promovand in liga a-IV-a atat AS Ghimpati care a
terminat pe locul I cat si AS Podul Doamnei care a terminat pe
locul II, dar care a dat baraj de promovare cu echipa AS
Baneasa care a terminat pe locul II in seria a-II-a. Echipa AS
Podul Doamnei din lipsa de fonduri nu s-a inscris in liga a-IV-a.
- echipa campioana la juniori A1 a fost echipa CS Nova
Force Giurgiu, care a participat la turneul zonal.
Castigatoarea Cupei Romaniei a fost echipa AFC Avantul
Floresti, care a ajuns pana in turul II al competitiei.
In anul competitional 2012-2013 structura campionatului de
fotbal a fost organizata astfel :
- liga a-IV-a a fost formata dintr-o serie de 18 echipe, in urma
jocurilor de baraj,campioana fiind echipa, FC Bolintin Malu
Spart,aceasta jucand barajul pentru promovare in liga a-III-a
cu campioana judetului Arges, CS Atletic Bradu, joc pierdut
cu scorul de 6-0, acest joc desfasurandu-se in localitatea
Rosiori de Vede, jud. Teleorman.
Asa cum stim cu totii in aceasta editie de campionat a fost un
numar de 5 echipe care din diferite motive nu au terminat

campionatul; Dragonii Ogrezeni, Rapid Clejani, Victoria Ad.
Copaceni, Ghimpati Iepuresti si Progresul Palanca.
- categoria Onoare I a fost formata din 12 echipe;
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- categoria Onoare III a fost formata din 14 echipe ;
Au promovat in liga a-IV-a echipele: Arsenal Malu, Real
Colibasi si Petrolul Roata Cartojani.
Campioana judeteana la juniori A1 a fost echipa FC Bolintin
Malu Spart, care a participat la turneul zonal.
Castigatoarea Cupei Romaniei a fost echipa FC Bolintin
Malu Spart, care a ajuns pana in turul III al competitiei.
In anul competitional 2013 -2014 structura campionatului
judetean de fotbal a fost organizata astfel:
- liga a-IV-a este formata din doua serii impartite pe criteriu
geografic :
- zona sud – 12 echipe
- zona nord – 13 echipe (retragandu-se inainte de terminrea
turului FC Bolintin Deal).
- incepand cu acest an competitional juniorii A1 vor juca in
deschiderea echipelor de seniori ;
- au fost organizate doua serii de categoria onoare repartizare pe
criteriu geografic :
- zona sud – 14 echipe ( Victoria Stanesti s-a retras) ;
- zona nord – 16 echipe ( AS Singureni s-a retras).
Tot din acest an competitional s-a infiintat campionatul de
juniori C, in acest campionat participand un numar de 10
echipe.
Din aceasta situatie prezentata se poate remarca ca la
inceputul fiecarui an competitional numarul echipelor
inscrise a fost mai mare decat al celor ramase in competitie,

motivul fiind ori de natura financiara, ori de natura disciplinara,
situatie reflectata in raportul de activitate al Comisiei de Competitii
si Disciplina pe perioada 2010 si pana in prezent .
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pe perioada 2010-decembrie 2013 s-a intrunit saptamanal la
sediul AJF dupa disputarea fiecarei etape din campionatul
judetean precum si de cate ori a fost necesar, luand mereu in
discutie actele de indisciplina comise de catre echipe, jucatori si
unii conducatori ai acestora, a tinut evidenta cartonaselor
galbene si rosii, judecandu-se si suspendandu-se jucatorii
eliminati, delegatii si deasemenea validand rezultatele jocurilor
din campionatului judetean. Au fost judecate contestatiile
introduse de echipe si omologate jocurile fiecarei etape si a
meciurilor jucate in cadrul Cupei Romaniei.
Din pacate aceste abateri disciplinare au devenit cotidiene
etapa de etapa. Deciziile Comisiei de Disciplina au fost luate in
conformitate cu regulamentele , ROAF si RD.
In campionatul 2009-2010 (returul) au fost acordate un
numar de 323 cartonase galbene din care 126 liga a-IV-a si 197
categoria Onoare, 25 cartonase rosii din care 12 liga a-IV-a si
13 categegoria Onoare. Au fost introduse un numar de 10
contestatii: 4 liga a-IV-a si 6 categoria Onoare.
In campionatul 2010-2011 au fost acordate un nr. de 832
cartonase galbene : liga a-IV-a 330 si categoria Onoare 502,
cartonase rosii 86 : liga a-IV-a 36 si Onoare 50. Au fost
introduse un numar de 12 contestatii : liga a-IV-a 5 si Onoare 7.
In camp. 2011-2012 au fost acordate un numar de 1240
cartonase galbene : liga a-IV-a 560 si Onoare 680. Au fost
acordate 174 cartonase rosii : liga a-IV-a 76 si Onoare 98, au
fost introduse 18 contestatii : liga a-IV-a 5 si Onoare 13.
In camp. 2012-2013 au fost acordate un numar de 1684
cartonase galbene : liga a-IV-a 562 si Onoare 1122, au fost

acordate 211 cartonase rosii : liga a-IV-a 81 si Onoare 13,au
fost introduse 15contestatii : liga a-IV-a 4 si Onoare 11.
In camp. 2013-2014 pana in prezent au fost acordate 990
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126 cartonase rosii : liga a-IV-a 28 si Onoare 98, au fost introduse
contestatii la 2 jocuri : ambele Onoare .
Comisia de Competitii si Disciplina a intampinat greutati in
rezolvarea unor situatii create de unele echipe care folosesc
jucatori in stare de suspendare sau substituiti. Deasemenea
Comisia de Disciplina poate ca uneori a judecat unele cazuri in
spiritul regulamentului si nu in litera lui, dar a tinut cont de multe
ori de situatia existenta in acel caz. Suntem de acord cu afirmatiile
din acest punct de vedere al anumitor delegati, dar nu vom fi de
acord cu nerespectarea regulamentului de joc si din afara lui, a
celor care mai ales pe teren propriu isi aplica propriul regulament.
Activitatea Comisiei de arbitri a fost orientată atât pe
creşterea numerică a arbitrilor cât şi pe creşterea valorică a lor în
jocurile din Campionatul judeţean. Informăm Adunarea generală
că în aceşti ani, în componenţa comisiei au avut loc dese schimbări
ale membrilor . In această perioadă au fost organizate cursuri de
şcolarizare a arbitrilor, totalizând un număr de 60 cursanţi din care
au rămas arbitri activi până la data de 22.12.2013 un număr de 42
arbitri.
Nu am reuşit să întărim numeric lotul judeţean de arbitri din
mai multe motive :
- nu toţi arbitrii care au absolvit şcoala şi-au continuat
activitatea unii, pentru că nu au corespuns ;
- o parte dintre arbitrii au fost scoşi din lot pe motiv de vârstă,
fapt ce a dus la întinerirea lotului de arbitri ;
- o bună parte s-au retras pentru că şi-au continuat activitatea
şcolară sau si-au continuat activitatea profesionala in alte
localitati ;

- nu putem nega faptul că unii dintre ei au fost exclusi din lot
pe motive disciplinare – un număr de 5 arbitri ;
La examenele de obţinere a categoriilor de clasificare s-au
prezentat pentru categoria I un număr de 16 arbitri promovând toţi.
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şi au promovat toti.
Nu am vrea să se creadă că activitatea în cadrul Comisiei de
arbitri nu a avut şi lipsuri. Ele se datoresc faptului că în anumite
cazuri unii dintre arbitri nu s-au achitat de serviciile pe care le
impune regulamentul din diverse motive. Cele mai multe etape de
suspendare au fost aplicate arbitrilor pentru următoarele motive :
- vicierea rezultatelor prin acordarea sau neacordarea în mod
nejustificat ale unor lovituri de pedeapsă ;
- nesemnalizarea unor poziţii de ofsaid ;
- semnalizarea eronată a unor poziţii de ofsaid;
- neeliminarea unor jucători pentru joc brutal sau injurii la
adresa arbitrilor ;
- validarea unor goluri marcate neregulamentar ;
- refuzul sau neprezentarea la joc.
Trebuie remarcat faptul că de cele mai multe ori
dumneavoastră nu aţi adus la cunoştinţă în scris conducerii AJF
sau Comisiei de arbitri unele abateri mai ales acolo unde nu au fost
delegaţi observatori. De ce să nu recunoaştem că de cele mai multe
ori arbitri au fost încurajaţi chiar de către dumneavoastră. Am
ajuns la concluzia că unele prestaţii necorespunzătoare care au fost
luate în apărarea arbitrilor se datorează şi faptului că majoriatea
terenurilor fiind neîmprejmuite de multe ori sunt obligaţi să fluiere
sau să semnalizeze după bunul plac al spectatorilor care stau pe
linia de margine sau chiar pătrund în suprafaţa de joc în special la
categoria Onoare.
Pentru îmbunătăţirea activităţii din punct de vedere al
arbitrajului ne propunem următoarele :
- creşterea numerică a arbitrilor prin organizarea de noi cursuri

la care să participe tineri şi tinere cât şi jucători de fotbal în
activitate ;
- sprijinirea celor care vor să promoveze în loturile
divizionare;
-8- creşterea exigenţei faţă de cei care se abat de la litera
regulamentului ducând chiar la excluderea lor.
In aceasta editie de campionat sunt monitorizati de catre
CCA un numar de 3 arbitri pentru jocurile de juniori A si B in
vederea promovarii lor in liga a-III-a, acestia fiind :
- BURCEA ADRIAN-ARBITRU
- COJOCARU IONUT-ASISTENT
- VRABIE ROBERT-ASISTENT
Au scăzut an de an numărul echipelor cu abateri grave deşi
numărul cartonaşelor galbene şi roşii se menţine la acelaşi nivel.
Deşi în repetate rânduri Comitetul Executiv a fost criticat de
către unele persoane că a încălcat regulamentul, acesta a dat
dovadă de înţelegere faţă de unele echipe ale căror terenuri
necorespunzătoare nu sunt la cerinţele regulamentului precum şi
faţă de unele echipe care din dorinţa de a participa în competiţie nu
s-au achitat de obligaţiile financiare la timp. Aceloraşi persoane le
răspunde cinstit că şi alte măsuri de clemenţă faţă de unii jucători,
conducători,antrenori,instructori,arbitri au fost luate pe considerent
de înţelegere a unor greutăţi şi a unor lipsuri momentane în
organizare şi nu au avut substrat material pentru nici unul dintre
membrii Comitetului Executiv. Nu pentru a ne face propagandă dar
afirmam că în eventualitatea unei viitoare conduceri în cadrul AJF
Giurgiu vom milita pentru înţelegerea tuturor problemelor şi
greutăţilor pe care le întâmpină unele echipe aşa cum şi
dumneavoastră ne înţelegeţi că unele hotărâri luate nu din
nepricepere, necunoaşterea fenomenului sau regulamentului sau
răutate din partea noastră, ci din dorinţa ca activitatea fotbalistică
sub toate aspectele ei să nu aibă de suferit.

În aceşti patru ani, Comitetul Executiv AJF s-a preocupat
pentru perfecţionarea şi imbunătăţirea permanentă a
regulamentelor Campionatului judeţean ţinând cont atât de
regulamentele impuse de FRF ca for conducător cât şi de specificul
judeţului nostru şi mai ales de propunerile dumneavoastră.
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din Categoria Onoare şi liga a-IV-a pentru a evita deplasările lungi,
cu menţinerea cuantumului taxelor şi baremului de arbitraj sub
nivelul mediu pe ţară. Apreciem că toate memoriile adresate
Comitetului Executiv sau Comisiei Apel au fost soluţionate
conform prevederilor regulamentare chiar dacă una din cele două
părţi nu a fost mulţumită.
Considerăm că şi pe linie financiară Comitetul Executiv a
căutat să se pună la punct cu multiplele reglementări noi apărute în
acest domeniu al legislaţiei financiare.
Totodata in urma preocuparii pentru dezvoltarea conditiilor
de desfasurarea a activitatii, conducerea AJF impreuna cu membrii
Comitetului Executiv, au reusit in anul 2010 achizitionarea unui
spatiu care ulterior a fost modernizat, devenind sediul AJF, in care
se pot desfasura in conditii civilizate atat sedintele comisiilor cat si
intalnirile anuale cu dumneavoastra. Pentru realizarea acestor
deziderate s-au facut demersuri pe langa autoritatile locale,
judetene si FRF care in ultima perioada au raspuns pozitiv acestor
solicitari prin acordarea de sponsorizari pentru bunul mers al
activitatii AJF Giurgiu ( Consiliul Judetean Giurgiu – acordarea de
sponsorizari, Consiliul Local Giurgiu – acordarea spatiului si
ajutor pentru modernizarea sediului AJF, sponsorizari, iar FRF –
donarea unui autoturism si sponsorizari pentru modernizarea
sediului – laptop, videoproiector , materiale specifice activitatii
fotbalistice, etc.)
Ne propunem ca în urma dezbaterilor ce urmează şi
propunerilor dumneavoastră să ne îmbunătăţim munca în aşa fel

încât activitatea fotbalistică din judeţul Giurgiu să se desfăşoare
într-un cadru legal.

COMITETUL EXECUTIV AL AJF GIURGIU
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