REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR DIN
PLAY‐OFF ȘI PLAY‐OUT, LIGA A 2‐A, CAMPIONATUL EDIȚIEI 2015‐2016
Desfășurarea campionatului Ligii 2, Faza a II‐a
I.

În faza a II‐a, echipele vor juca în sistemul play‐off (primele șase clasate
joacă între ele, tur – retur, 10 meciuri) și play‐out (echipele clasate pe
locurile 7 – 12 joacă între ele, tur – retur, 10 meciuri). În eventualitatea
în care mai există în competiție echipe clasate pe locurile 13, 14,
acestea vor fi retrogradate direct în Liga a 3‐a (cu excepția situației
arătate la cap. VII).

II.

La întocmirea clasamentului general, la sfârșitul sezonului regular, în
caz de egalitate de puncte, departajarea se va face conform art.27 din
R.O.A.F.

III.

Echipele intră în Play‐off, respectiv, Play‐out cu un punctaj care va fi
stabilit după cum urmează:
1. Din totalul punctelor obținute în timpul sezonului regular se vor scădea
punctele obținute în meciurile cu echipele de pe locurile 13 şi 14 din
seria respectivă.
2. Punctajul obținut în urma calculului de la pct.1, va fi înjumătățit.
3. În cazul în care numărul de puncte obținut după calculul de la pct.1
este impar, după împărțirea la 2, rezultatul se va rotunji cu 0,5 (ex. 31
prin împărțire la 2 rezultă 15,5, care se va transforma în 16).
Pentru stabilirea jocurilor din play‐off/play‐out, echipele vor prelua
numerele schemei Berger pentru șase echipe, corespunzător locului
ocupat în clasamentul rezultat după înjumătăţirea punctelor obţinute 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 6 din
clasamentul final al sezonului regular, i se va atribui numărul 6 din schema
Berger, locului 7 din clasamentul final al sezonului regular, i se va atribui
numărul 1 din schema Berger, ș.a.m.d., locului 12 din clasamentul final al
sezonului regular, i se va atribui numărul 6 din schema Berger.
Jocurile se vor desfășura începând cu data de 09.04.2016.
IV.

La propunerea reprezentanților Ligii 2, în Comitetul Executiv din data
de 01.02.2014, s‐a aprobat anularea cartonașelor galbene acumulate
în sezonul regular, precum și a suspendărilor rezultate în urma
acestora, pentru faza a II‐a (play‐off/play out) menținându‐se numai
suspendările aplicate pentru cartonașele roșii.

V.

Dacă un jucător primeşte avertisment în patru jocuri diferite din play‐
off/play‐out, el va fi automat suspendat pentru următorul joc. Aceeaşi
sancţiune se aplică şi atunci când jucătorul acumulează şapte şi,
respectiv, nouă avertismente în play‐off/play‐out.

VI.

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.

VII.

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 cazul în

care locurile rămase libere din play‐out nu se pot completa din lipsă de
echipe, turneul respectiv se va disputa în format redus.
Ex: pentru o echipă din play‐off retrasă, va urca în locul ei, la
completare, ocupanta locului 7 din clasamentul rezultat după
înjumătăţirea punctelor obţinute la finalul sezonului regular. În cazul
în care se retrage o echipă din play‐out, locul acesteia va fi ocupat, cu
ocupanta locului 13 din clasamentul rezultat după înjumătăţirea
punctelor obţinute la finalul sezonului regular, dacă aceasta este
activă.
VIII. 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.
IX.

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 în timpul
desfăşurării acestei faze, sistemul de retrogradare va suferi modificări,
în sensul menţinerii ocupantei primului loc retrogradabil (sau locuri, în
funcţie de numărul de echipe retrase) în ediţia viitoare de campionat.
Ex: în cazul retragerii unei echipe, din play‐off sau play‐out, ocupantele
locului 9 din ambele serii nu vor mai disputa meciul de baraj pentru
evitarea retrogradării

X.

În situația în care, la finalul play‐off‐ului sau play‐out‐ului, două sau
mai multe echipe se află la egalitate de puncte, departajarea se va face
în primul rând ținându‐se cont dacă a fost sau nu aplicată rotunjirea cu
0,5. În caz de egalitate după aplicarea acestui criteriu, departajarea se
va face conform art.27 din R.O.A.F.

