
REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR DIN PLAY‐OFF ȘI PLAY‐OUT,

LIGA A 4‐A ,LIGA A 5-A CAMPIONATUL EDIȚIEI 2021‐2022

Desfășurarea campionatului Ligii 4, 5, Faza a II‐a

În faza a II‐a, echipele vor juca în sistemul play‐off (primele patru clasate joacă între ele, tur –
retur, 6 meciuri și play‐out (echipele clasate pe locurile 5 – 10  joacă doar un tur ,5 meciuri,
echipa la finalul turului pe locul 10 din liga 4 va retrogra în liga 5 şi echipele la finalul turului de
liga 5 clasate pe locurile 8-10 vor retrograda la liga 6 .  La întocmirea clasamentului general, la
sfârșitul sezonului regular, în caz de egalitate de puncte, departajarea se va face conform
art.24 din R.O.A.F. al A.J.F. Arad.
Echipele intră în Play‐off respectiv,Play‐out cu înjumataţirea punctelor dupa terminarea
sezonului regular. -
Pentru stabilirea jocurilor din play‐off/play‐out, echipele vor prelua numerele schemei Berger
pentru 4 (patru) echipe, corespunzător locului ocupat în clasamentul rezultat la finalul
sezonului regular. Astfel, locului 1 din clasamentul final al sezonului regular, i se va atribui
numărul 1 din schema Berger ș.a.m.d., locului 5 din clasamentul final al sezonului regular, i se
va atribui numărul 1 din schema Berger pentru 6 (şase) echipe. Jocurile se vor desfășura după
trerminarea sezonului regular.
Cartonașele galbene acumulate în sezonul regular, precum și  suspendările rezultate în urma
acestora sau pentru cartonașele roșii, pentru faza a II‐a (play‐off/play- out) se mențin.
Dacă în timpul desfășurării fazei a II‐a (play‐off/play-out) o echipă sau mai multe se retrag, se
desființează sau sunt excluse din activitatea competițională, rezultatele jocurilor care s‐au
desfășurat până la data retragerii/excluderii/desființării și cele rămase a se desfășura conform
programului oficial se omologhează cu scorul de 3‐0 în favoarea fiecărei echipe adverse.
În situația în care una sau mai multe echipe participante în faza a II‐a (play‐off/play‐out) se

retrag, sunt excluse sau se desființează înainte de startul acestei faze, locurile rămase libere se
vor completa cu ocupanta/ocupantele locurilor următoare din clasament. În acest caz, turneul
play-out se va disputa în format redus. Ex: pentru o echipă din play‐off retrasă, va urca în locul
ei, la completare, ocupanta locului 5 din clasamentul rezultat la finalul sezonului regular.
Echipele care se retrag din competiție în timpul desfășurării fazei a II‐ a (play‐off/play‐out) vor

fi sancționate cu retrogradarea în ultimul eșalon județean. În cazul în care la sfârșitul fazei a
II‐ a (play‐off/play-out) două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, departajarea
se va face conform art. 24 din R.O.A.F. al A.J.F. Arad.

Desfăşurarea  campionatului ligii 6.
Echipele vor fi repartizate în 2 seri după criteri geografice ,
- faza 1 – campionat regular tur-retur ,18 jocuri pentru echipele din seria A.
- faza 1 – campionat regular tur-retur,12 jocuri  pentru echipele din seria B
- faza 2 – tur de campionat ,9 jocuri pentru seria A şi tur-retur 12 jocuri pentru seria B cu

precizarea că după încheierea  sezonului regular şi stabilirea clasamentului final,echipele



vor prelua numerele sistemului Berger pentru 10 echipe seria A,corespunzator locului
ocupat din clasamentul rezultat la final după terminarea sezonului regular.Astfel locul 1
din clasamentul final din sezonul regular,I se va atribui numarul 1 din schema Berger
ş.a.d.m.

- Î n cazul că una sau mai multe echipe se retrag sau sunt excluse se va folosi altă schemă
Berger în funcţie de numărul de echipe rămase.

- Juniori A1 format din 2 serii :
- Seria A - 8 echipe
- Seria B – 7 echipe
- Faza 1 – campionat regular tur – retur.
- Dupa terminarea campionatului regular si intocmirea clasamentelor finale ,locul1 din

seria A precum si locul 1 din seria B vor disputa un joc pe teren neutru,pentru
desemnarea cistigatoarei campionatului juniori A1 judetean si va participa in competitile
superioare organizate de FRF.


