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Şedinţa Comitetului Executiv al  

Asociaţiei Judeţene de Fotbal Braşov  

din data de 03.07.2020, ora 09:00 

Hotărâri 

 

 În data de 03.07.2020  a avut loc şedinţa Comitetului Executiv al Asociaţiei 

Judeţene de Fotbal  Braşov. Principalele hotărâri care s-au luat sunt următoarele: 

 Se aprobă  perioada de transferuri pentru sezonul 2020/2021 : 14 iulie  -05 

octombrie 2020 . 

 Se aprobă  perioada depunerii cererilor de încetare a legitimării  jucătorilor 

amatori la un club sportiv,și anume 15-25.07.2020.  

 Sub rezerva modificării “ Protocolului medical pentru reluarea competițiilor “ 

și a recomandărilor  cuprinse în ordinul comun M.T.S. și M.S.  în sensul 

posibilității de respectare a măsurilor de siguranță și de igienă de către 

cluburile de fotbal amator , se aprobă reluarea competiției Cupa României – 

ediția 2020 -2021 începând cu 18 iulie 2020.Conform noului program și 

urmare a tragerii la sorți avem configurația jocurilor. 

 Se aprobă  înghețarea competiției de Liga 5 – zona Făgăraș  seria Est și seria 

Vest. 

 Se aprobă înghețarea competiției de Liga 4. Nu retrogradează nici o echipă. 

Pentru stabilirea echipei care va participa la jocurile de baraj pentru promovarea 

în Liga 3 se va organiza un miniturneu cu participarea a 3 echipe aflate pe 

primele locuri ale clasamentului din momentul suspendării competiției, 

despărțite de 3 puncte, și anume :FC Precizia Săcele, CSM Corona Brașov și 

ACS Colțea 1920 Brașov. Jocurile se organizează pe un teren neutru. 

Programarea jocurilor va fi conform tabelei Berger de 4 echipe . Se va păstra 

numărul de puncte pentru fiecare echipă din momentul suspendării competiției. 

Zilele de disputare ale jocurilor : 18 , 22 și 25 iulie 2020. 
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 Se aprobă  înghețarea competiției de Liga 5 – seria Brașov. Pentru stabilirea 

clubului care are dreptul de a promova în Liga 4 se va desfășura un joc de baraj 

între echipele aflate pe primele două locuri ale clasamentului din momentul 

suspendării competiției, și anume: AS Vulcan 2008 și AS Bucegi Moieciu.Jocul 

se va disputa la o dată stabilită în zilele următoare dar nu mai târziu de 

09.08.2020. 

 Se aprobă criteriile de departajare ale echipelor aflate la egalitate de puncte la 

sfârșitul miniturneului de stabilire a echipei participante la baraj. 

 Se aprobă  data de încetare a sezonului competițional 2019-2020 , și anume  

09.08.2020 . 

  Se aprobă  datele de începere ale competițiilor județene pentru sezonul 

competițional 2020/2021, și anume : Liga a 4-a  - 22.08.2020;  Liga a 5-a  

22.08.2020  - cu prima etapă de Cupa României,  , campionatele de juniori U19 

județeni,U17 județeni, U15,U13 U12 și U11  - 05.09.2020. 

 

 

Președinte A.J.F.Brașov 

Octavian Goga 


