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Asociaţia Tinerilor Avocaţi din Craiova
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Domnului Preşedinte Avocat Gheorghe Florea
Derularea unei competiţii sportive anuale: Cupa U.N.B.R. la fotbal pentru avocaţi
19 septembrie 2007

Stimate Domnule Preşedinte,
Baroul Dolj a organizat prin Asociatia Tinerilor Avocaţi din Craiova, în data de 15 septembrie
2007, la Băile Govora, prima ediţie a unui turneu de fotbal pentru avocaţi, sub titulatura “Cupa
Oltenia”. Manifestarea a fost ocazionată de inaugurarea Vilei Themis de la CălimăneştiCăciulata, jud.Vâlcea, proprietate a Baroului Dolj.
Barourile Olt, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi au fost invitate să participe în spiritul colegialităţii şi al
fair-play-ului cu câte o echipă de fotbal la această competiţie. Echipa de fotbal care a reprezentat
Baroul Olt a câştigat prima ediţie a Cupei Oltenia.
Participanţii la evenimentul mai sus amintit, au apreciat ca pozitivă posibilitatea de a se întâlni şi
a cunoaşte alţi colegi avocaţi din judeţele Olt, Vâlcea, Gorj şi Dolj. Invitaţia iniţială transmisă de
către Baroul Dolj a conţinut, de altfel, şi posibilitatea ca acest proiect să fie extrapolat la nivel
naţional.
În aceste condiţii, Asociaţia Tinerilor Avocaţi din Craiova formulează pe această cale o propunere
de proiect către Uniunea Naţională a Barourilor din România, în vederea organizării sub
patronatul U.N.B.R. a unei competiţii similare anuale la nivel naţional, conform Anexei ataşate.
Cu speranţa că demersul nostru va fi bine primit în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 22
septembrie 2007, vă asigurăm, Domnule Preşedinte, de înalta noastră consideraţie,
Avocat Mihai-Dragoş Nicu
Preşedintele Asociaţiei Tinerilor Avocaţi din Craiova
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ANEXA
La Propunerea formulată de Asociaţia Tinerilor Avocaţi din Craiova şi înregistrată sub numărul
3/19.09.2007, în vederea derulării unei competiţii sportive anuale sub patronatul UNBR: Cupa
U.N.B.R. la fotbal pentru avocaţi

Iniţiator proiect:
Asociaţia Tinerilor Avocaţi din Craiova
Organizator:
Uniunea Naţională a Barourilor din România
Frecvenţa de desfăşurare: Anuală
Teren/Număr jucători:
Teren de dimensiuni reduse / 1 portar şi 5 jucători de câmp
Terenul poate fi acoperit (ex: săli de sport) sau în aer liber (ex:supr.sintetică)
Perioada de desfăşurare:
1. Etapa regională: 1 octombrie (anul în curs)– 1 mai (anul viitor)
- Campionat regional („fiecare cu fiecare”, 3 pct pt.victorie, 1
pct pt meci egal, 0 pct pentru înfrângere).
- Finala: Locul 1 vs. Locul 2
2. Turneul final: În perioada de desfăşurare a lucrărilor Congresului
UNBR.
- Play-off: Se vor forma două grupe prin tragere la sorţi
- Se vor juca meciuri „fiecare cu fiecare” în grupe după care
Semifinale şi Finale.
Regiunile propuse:
Conform desenului de mai jos:
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Detalii organizatorice:
- Consiliul UNBR va desemna o persoană care va coordona toate activităţile proiectului:
Managerul naţional al Cupei UNBR la fotbal
- fiecare barou va desemna un reprezentant, ale cărui date de contact vor fi publicate pe site-ul
UNBR
- componenţii echipelor trebuie să fie avocaţi cu drept de exercitare a profesiei în baroul
reprezentat de echipa sau salariaţi cu un contract de muncă încheiat cu cel puţin 6 luni înainte
de disputarea jocului;
- echipele vor fi formate din 6 jucători (1 portar şi 5 jucători de câmp);
- lotul fiecărui barou va cuprinde minim 12 componenţi;
- componenţa echipelor şi modificările acesteia vor fi comunicate către UNBR şi publicate pe
site-ul acestuia;
- numele echipelor va fi dat de numele barourilor pe care le reprezintă (Ex: Baroul Dolj)
- toţi jucătorii fiecărei echipe vor purta în timpul meciurilor echipamente identice formate din
tricou şi şort
Etapele Regionale:
- în cadrul Etapei Regionale fiecare echipă trebuie să susţină câte un meci de fotbal cu toate
celălalte echipe din regiunea din care face parte;
- numărul de puncte pentru victorie:3 puncte, pentru egal:1 punct, pentru înfrângere: 0 puncte;
- meciurile disputate în cadrul grupelor regionale nu vor fi eliminatorii;
- la finalul meciurilor din grupele regionale se vor realiza clasamente în funcţie de punctajul
fiecărei echipe;
- în caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de meciul direct iar în cazul în care
acesta s-a terminat la egalitate, departajarea se va face în funcţie de golurile marcate,
respectiv primite;
- după fiecare etapă, rezultatele vor fi publicate pe site-ul UNBR;
- cele 8 (opt) câştigătoare ale Etapelor Regionale vor participa la un Turneu final ale cărui
meciuri se vor disputa în timpul şi în localitatea în care se vor desfăşura lucrările Congresului
U.N.B.R.
Turneul final:
- cele 8 echipe participante vor fi împărţite în două grupe prin tragere la sorţi care va avea loc la
şedinţa Comisiei Permanente care precede Congresului U.N.B.R.
- în cadrul grupelor, fiecare echipă trebuie să susţină meciuri cu toate celălalte echipe din grupa
din care face parte;
- numărul de puncte pentru victorie:3 puncte, pentru egal:1 punct, pentru înfrângere: 0 puncte;
- la finalul jocurilor din grupe se va realiza un clasament în funcţie de punctajul fiecărei echipe
pentru fiecare grupă
- semifinalele: Locul 1 din prima grupă cu Locul 2 din a doua grupă; Locul 2 din prima grupă cu
Locul 1 din a doua grupă
- finala Mică: Echipele care vor pierde meciurile disputate în cadrul semifinalelor
- finala Mare: Echipele care vor câştiga meciurile disputate în cadrul semifinalelor
- echipa care va câştiga Finala Mare a turneului final va intra în posesia Cupei UNBR la fotbal
- componenţii echipelor care vor termina pe locurile 1-4 vor primi medalii de participare
Bugete:
- bugetele Regionale vor fi realizate din sponsorizări şi cu participarea barourilor
- bugetul naţional va fi realizat din sponsorizări, cu participarea barourilor reprezentate de cele
opt echipe participante şi a U.N.B.R.
Detalii tehnice:
- numărul de schimbări din timpul jocurilor este fi nelimitat;
- un meci se va desfăşura pe durata a două reprize de câte 15 minute, cu 5 minute pauză;
- meciurile vor fi arbitrate de arbitri aflaţi pe lista Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul
Federaţiei Române de Fotbal (www.frf-cca.ro)
- în semifinalele şi finalele turneului final, în caz de egalitate după cele două reprize
regulamentare, se vor disputa două reprize de prelungiri a câte 5 minute, fără pauză. Dacă
egalitatea persistă, se vor executa câte 5 lovituri de departajare pentru fiecare echipă.
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