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                                REGULAMENTUL  JOCURILOR  DE BARAJ SEZON 2020-2021  

 

In urma organizarii campionatelor Ligii a -4-a si a-5-a AJF Buzau organizeaza un turneu de baraj pentru 

mentinere/promovare astfel:  

 

- echipele  clasate  pe locul   5    din fiecare serie din Play-Out ,   Liga a 4,  vor particiapa la un turneu 

de mentinere in Liga a-4-a  ; 

- echipele clasate pe locurile 2 din fiecare serie Liga a-5-a vor participa la un turneu de promovare in 

Liga a-4-a impreuna cu echipele clasate pe locul 5 din fiecare serie de Play-Out. 

- Se va disputa in sistem fiecare cu fiecare intr -o sigura mansa  , 5 etape . Fiecare echipa va disputa 2 

jocuri pe teren propriu si 2 jocuri in deplasare iar intr-o etapa va sta. 

- La finalul celor 5 etape se va intocmi  clasamentul final iar  echipele clasate pe primele 3 locuri vor 

avea drept de participare  in Liga a-4-a  , sezonul 2021-2022; 

 La intocmirea clasamentului  se va lua in considerare urmatoarele:  

a)numarul de puncte  

b)rezultatul jocului direct 

c)golaverajul 

d) numarul de goluri marcate  

e) numarul cel mai mic de cartonase galbene primite . 

 Tragerea la sorti va avea loc Joi 1.iulie 2021, orele 14:00 la sediul AJF   Buzau. Se va folosi tabela 

Berger de 5 echipe . Fiecare echipa va fi extrasa din urna si ii se va repartiza un numar .  

 

-  Jocurile se vor disputa astfel : etapa 1 –   6 iulie orele 19:00  

                                                     Etapa 2 –   9 iulie orele 19:00  

                                                     Etapa 3 – 11 iulie orele 11:00  

                                                     Etapa 4 – 13 iulie orele 19:00 

                                                     Etapa 5 -  15 iulie orele 19:00 

 

- baremurile de arbitraj si observare vor fi cele ptr Liga a 4 a si se vor achita de catre echipele 

organizatoare: 

- echipele gazda vor fi organizatoare si se vor ocupa de organizarea jocului respectand protocolul 

sanitar de desfasurare al fotbalului amator ; 

- cartonasele galbene obtinute de jucatori in campionat se anuleaza; cartonasele rosii si sanctiunile 

dictate de Comisia de Disciplina raman valabile cu exceptia cazurilor in care inetrvine cautiunea . 

- In cazul in care o echipa nu se prezinta la un joc ,aceasta va pierde  cu 3-0 ,  va fi amendata cu suma 

de 500 lei . Daca o echipa nu se va prezenta la 2 jocuri  va fi exclusa din acest turneu , amendata cu 

1000 de lei si in sezonul de viitor va avea drept de participare in Liga a-5-a ,fara drept de promovare 

in Liga-a4-a timp de 1 sezon .  

-  Daca o echipa nu participa la acesti turneu rezultatele vor fi omologate cu 3-0 in favoarea echipeor 

adverse , iar echipa in cauza va fi amendata cu 1000 lei ,  va avea drept de participare in sezonul 

urmator  in Liga a-5-a  si va pierde dreptul de promovare timp de 1 an. 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat de Comitetul de Urgenta al AJF si va intra in vigoare incepand cu 

data de 01.06.2021; 

 


