Sistem competitional Cupa Romaniei futsal 2019-2020
Faza 1
• participa echipele din competitiile organizate de AJF-uri;
• la finalul acestei faze vor fi 7 echipe calificate in faza 2
• echipele sunt imperecheate pe criterii geografice;
• se disputa 1 singur meci eliminatoriu;
• echipa gazda este trasa la sorti;
Faza 2
• participa cele 11 echipe de Liga 2 si cele 7 echipe din competitiile organizate de AJF-uri;
• la finalul acestei faze vor fi 9 echipe calificate in optimile de finala
• echipele sunt imperecheate pe criterii geografice;
• sunt imperecheate cate 1 echipa din competitiile organizate de AJF-uri cu 1 echipa din Liga
2, dupa care se trece la imperecherea echipelor de Liga 2;
• in situatia in care sunt mai putin de 7 echipe calificate in urma fazei 1, nu vor fi
imperecheate numarul corespunzator de echipe mai bine clasate la finalul sezonului
2018/2019 Liga 1 si Liga 2;
• se disputa 1 singur meci eliminatoriu pe terenul echipei de liga inferioara;
• in cazul meciurilor intre echipele din acelasi esalon valoric (Liga 2), gazda partidei este
echipa mai slab clasata in editia de campionat 2018-2019
Optimi de finala
• participa cele 9 echipe din ligile inferioare si cele 7 echipe din Liga 1
• meciurile se disputa intr-o singura mansa;
• echipele care au terminat pe primele 4 locuri editia de campionat 2018-2019 sunt capi de
serie: Imperial Wet M.Ciuc, United Galati, Dunarea Calarasi si Autobergamo Deva; restul

echipelor se introduc intr-o urna, urmand a se extrage cate o echipa din urna capilor de
serie si o echipa din a doua urna; echipele din a doua urna sunt gazdele acestor partide;
• dupa imperecherea capilor de serie, se stabilesc si celelalte meciuri extragand echipele din
urna a doua, prima echipa extrasa fiind gazda;
• in cazul imperecherii echipelor din categorii competitionale diferite, echipa de liga
inferioara este gazda partidei
Sferturi de finala
• toate echipele calificate sunt introduse in aceeasi urna;
• meciurile se disputa intr-o singura mansa pe terenul primei echipe extrase din urna;
• in cazul imperecherii echipelor din categorii competitionale diferite, echipa de liga
inferioara este gazda partidei
Turneul final Final Four
• este organizat conform prevederilor ROAF Sala art.30 alin.7

