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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. 

COMUNICAT FMR - din data de 19.04.2021 
 

 
CEx al FMR întrunit în ședința de lucru in data de 16.04.2021, a analizat și a discutat mai 

multe puncte legate de ultimele comunicate emise de Federația Europeană de Minifotbal (EMF) 
transmise in data de 15.04.2021, precum și cele legate de noile reglementări emise de MTS și MS 
cu privire la modul de organizare a competițiilor sportive, respectiv testarea participanților. In 
acest sens va comunicam urmatoarele: 

 
1. Așa cum s-a promis în adresele transmise anterioar, prima competiție oficială pe care 

Federația o va avea în vedere în momentul când vor fi din nou condiții de a organiza 
întreceri sportive, va fi Supercupa României. La aceasta competiție vor participa 
echipe care vor fi desemnate de fiecare Organizator (modalitatea de desemnare, 
criteriile și condițiile de participare vor aparține în exclusivitate Organizatorului, în 
funcție de regulile proprii emise). Numărul echipelor participante, locația și data de 
desfășurare, precum și regulamentul de desfășurare vor fi anunțate în viitoarele 
comunicate. 

2. Având la bază ultimele modificări legislative, informații apărute în presa centrală cât 
comunicatele emise de ministerele de resort (MTS si MS), Federația are în vedere 
reluarea partială a activităților de minifotbal prin organizarea unor competiții 
regionale și naționale care s-au aflat anterior în calendarul competițional anual. Prima 
va fi Supercupa României și, în funcție de evoluția situatiei epidemiologice și a 
condițiilor impuse de autorități, alte competiții din calendar. În funcție de modalitățile 
de și evoluția aplicării noilor norme de desfășurare a competițiilor sportive 
(implementarea testelor rapide), Federația va reveni în curând cu noi precizări și 
informații legate de aceast subiect. 

3. În ceea ce priveste Ordinul cu nr. 197/462/2021 emis de Ministerul Tineretului și 
Sportului în data de 02.04.2021, și publicat în Monitorul Oficial sub nr. 358 din 8 
aprilie 2021, sunt aduse reglementări noi privind condițiile necesare care trebuie 
respectate în privința participării și organizării la competițiile pentru sporturile de 
echipă în aer liber, și în special, partea prin care este reglementată modalitatea de 
implementare și folosire a testelor rapide pentru participanți. 
 
CEx consideră că aceast nou ordin oferă posibilitatea și avantajul organizării unor 
competiții în sistem turneu. Totodată, în această perioada Federația urmărește cu 
atenție modalitatea de implementare și aplicare a acestor noi reguli la alte sporturi (de 
exemplu, in fotbalul amator din Liga 4, unde competițiile au fost demarate în acest 
weekend) și, în funcție de evoluția situației, CEx v-a elabora un Regulament cadru, 
care să permită desfășurarea competițiilor regionale/naționale de minifotbal, cu 
respectarea prevederilor legale, în deplină siguranță, precum și modalitatea de 
implementare a acestora pentru echipele de minifotbal si a oficialilor din competiție. 
 

4. Legat de ultimele comunicate emise de Federația Europeană (EMF), cu privire la 
calendarul competițiilor internaționale pe anul 2021, vă aducem la cunoștință 
următoarele: 
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EMF EURO 2021 
 
După mai bine de 2 ani, cea mai prestigioasă competiție europeană, EMF EURO 2021, 

urmează a fi organizată în Slovacia, la Kosice, în perioada 31 octombrie – 6 noiembrie 2021.  
 

 
             EMF Champions League 2021 (EMF Supercup)  
 
              Va fi organizat în perioada 02-06 septembrie la Rimini (Italia0, cu participarea unui 
număr minim de 32 echipe. Denumirea oficială a competiției poate suferi modificări. Acestea vor 
fi anunțate în cel mai scurt timp. 

Ținând cont de faptul că mulți membrii afiliați nu au reușit să organizeze competiții locale 
sau naționale în acest an din cauza situației epidemiologice, EMF Champions League 2021 (EMF 
Supercup) din acest an va fi una deschisă (Open Tournament) la care vor avea dreptul de 
participare orice echipă care îndeplinește condițiile de licențiere. Pentru ediția din acest an nu se 
va tine cont de  rezultatele sau clasamentele naționale înregistrate. Deasemenea, nu se va ține 
cont nici de rezultatele înregistrate de echipă la competițiile internaționale anterioare. 

Dreptul de achiziționare și acordare a licenței de participare vor fi stabilite de fiecare 
federatie nationala, în baza protocolului încheiat cu EMF.  

Informatii legate de costurile și condițiile de participare vor fi anunțate de Federatia 
Europeana in luna mai / iunie. 

IMPORTANT: În cazul în care competiția este anulată datorită agravării situației 
epidemiologice din Italia sau dacă restricțiile de călătorie din țara de unde provine echipa înscrisă 
nu permite participarea la acest turneu, toate costurile de licențiere achitate de echipă vor fi 
returnate, cu excepția costurilor de transport. 

 
 
              EMF Masters Cup 2021 
 

Masters Cup va fi organizată în perioada 02-06 septembrie la Rimini (Italia), cu 
participarea a minim 12 echipe. Condițiile de participare și de înscriere sunt identice cu cele 
prezentate la EMF Champions League 2021 (EMF Supercup). 

IMOPRTANT: În cazul în care competiția este anulată datorită agravării situației 
epidemiologice din Italia sau dacă restricțiile de călătorie din țara de unde provine echipa înscrisă 
nu permite participarea la acest turneu, toate costurile de licențiere achitate de echipă vor fi 
returnate, cu excepția costurilor de transport. 

 
 

              EMF Business Cup 2020 -2021,  
 
               Se va desfășura în perioada 01-05 octombrie (4 nopti) în Antalya (Turcia). În vederea 

participării echipelor din România la EMF Business Cup 2020/2021 vă comunicăm următoarele: 

Ținând cont că un număr de 5 echipe și-au câștigat deja dreptul participare la această competiție, 

care ulterior datorită situației epidemiologice a fost anulată în 2020, CEx a decis să mențină cu 

prioritate deciziile și licențele acordate următoarelor echipe:  

- licenta 1 - Fenix Play Piatra Neamț 

- licenta 2 – Valeo Timisoara 

- licenta 3 – Netrom Craiova 
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- licenta 4 – Gemina Cluj 

- licenta 5 – Tenaris Silcotub Zalau 

 

2. În situația în care o echipă beneficiară a Licenței de participare, conform drepturilor 

menționate mai sus, se va afla în imposibilitatea de a participa la EMF Business Cup 2020/2021, 

FMR va atribui Licența unei altei echipe, după urmatoarele criterii: 

 - echipa care face dovada disponibilității bugetului stabilit și care se încadrează în cerintele 

stabilite de EMF si FMR. 

- echipelor care au avut un comportament în spiritul valorilor FAIR-PLAY-ului și care, prin 

prezența și activitatea lor au contribuit la dezvoltarea minifotbalului și a imaginii Federatiei de 

Minifotbal din România. 

 
 
 
 
Takacs Attila 
Secretar General FMR 
 


