
 

 

 
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL HUNEDOARA 

CUI: 4468412,  Adresa: Deva, str. Prelungire Oituz,nr.8, jud. Hunedoara 
IBAN: RO59 BTRL RONC RT04 3921 4401, Banca Transilvania Sucursala Deva 

 
 
 
 

 

Modificarea formatului de organizare a campionatului Ligii 4, în raport cu 

numărul de echipe înscrise.  

Art.2.4.1  
Faza 1 – Sistem regular ( tur/retur – 18 etape) – 10 echipe 

 - calendarul competițional va fi stabilit cu ocazia ședinței de lucru cu reprezentanții 
echipelor încrise, din luna august 2021, cel mai târziu în data de 18 august 2021 și va 
fi afișat pe site-ul AJF Hunedoara https://www.frf-ajf.ro/hunedoara ; 
- fiecare echipă va disputa câte un joc tur-retur cu celelalte echipe. La finalul sezonului 
regular se califică în FINAL – FOUR primele 4 echipe clasate, iar următoarele 6 echipe 
vor fi repartizate în două serii, respectiv: Locurile 5-7 și Locurile 8-10; 
 
2.4.2    Faza  2 - se vor distribui echipele în 3 urne valorice, în funcție de locurile 
ocupate în clasament la finalul sezonului regular, respectiv: 
 

 FINAL-FOUR – echipele clasate pe locurile 1 - 4 la încheierea sezonului 
regular 

 Locurile 5-7 - echipele clasate pe locurile 5 - 7 la încheierea sezonului 
regular 

 Locurile 8-10 - echipele clasate pe locurile 8 - 10 la încheierea sezonului 
regular 

 
 FINAL - FOUR 

- Participă echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 1 - 4. Fiecare 
echipă calificată în FINAL-FOUR va disputa jocuri tur/retur cu celelalte echipe 
calificate în FINAL-FOUR; 

- CÂSTIGĂTOAREA CAMPIONATULUI ESTE ECHIPA CLASATĂ PE 
PRIMUL LOC LA FINALUL FINAL-FOUR-ULUI; 

 
 Locurile 5-7 

-     Participă echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 5-7. 

Echipele clasate pe locurile 5-7 la final campionatului regular- faza 1, vor fi 
repartizate în urna valorică Locurile 5-7 și vor disputa jocuri tur/retur cu celelalte 
echipe calificate din aceeași urnă valorică. 
 

 Locurile 8-10 
-     Participă echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 8-10. 

Echipele clasate pe locurile 8-10 la final campionatului regular- faza 1, vor fi 
repartizate în urna valorică Locurile 5-7 și vor disputa jocuri tur/retur cu celelalte 
echipe calificate din aceeași urnă valorică. 
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