
SISTEMUL COMPETIȚIONAL PENTRU ANUL 2013/2014  

ANUL COMPETIȚIONAL 2013/2014 

Liga I:   formată din 18 echipe                                                                                                          

Retrogradează în Liga a 2-a 4 echipe, respectiv, cele clasate pe locurile 15, 16, 17 și 18 

Liga a 2-a:  formată din 25 de echipe (2 serii geografice, 1x13 Est și 1x12 echipe Vest)  

Faza I: Sistem campionat, fiecare cu fiecare, tur-retur, în total 26 de etape în seria Est (în care, în fiecare 

etapă, o echipă nu joacă) și 22 de etape în seria Vest. La terminarea Fazei I, echipa clasată pe locul 13 în 

Seria Est retrogradează direct în Liga a 3-a. 

Faza a II-a:  Sistem play-off (primele șase clasate joacă între ele tur-retur, alte 10 meciuri) și play-out              

(echipele clasate pe locurile 7-12 joacă între ele tur-retur, 10 meciuri). Echipele intră în play-off și, 

respectiv, în play-out, numai cu punctele acumulate în jocurile directe dintre ele în Faza I, în tur și în 

retur.                                                                                                                                                                        

Promovează în Liga I echipele clasate pe locurile 1 și 2 în play-off în fiecare serie (în total 4 echipe).   

Retrogradează în Liga a 3-a echipele clasate pe locurile 12, 11 și 10 în play-out, în fiecare serie, plus 

echipa clasată pe locul 13 în seria Est în Faza I (în total 7 echipe). 

Liga a 3-a:  formată din 72 de echipe (6 serii geografice x 12 echipe)                                                                      

Faza I: Sistem campionat, fiecare cu fiecare, tur-retur, în total 22 de meciuri                                                    

Faza a II-a:  Sistem play-off (primele șase clasate joacă între ele tur-retur, alte 10 meciuri) și play-out              

(echipele clasate pe locurile 7-12 joacă între ele tur-retur, 10 meciuri). Echipele intră în play-off și, 

respectiv, play-out, numai cu punctele acumulate în jocurile directe dintre ele în Faza I, în tur și în retur.                                                                                                                                                       

Promovează în Liga a 2-a echipele clasate pe primul loc în play-off în fiecare serie (în total 6 echipe).   

Retrogradează în campionatul județean (Liga a 4-a) un număr de 15 echipe, respectiv, echipele clasate 

pe locurile 12 și 11 în play-out (în fiecare serie), plus alte trei echipe aflate pe locul 10 în play-out, cel 

mai slab clasate. Se iau în calcul - la jocurile din play-out -, în ordine, numărul mai mare de puncte, 

numărul mai mare de victorii, golaverajul mai bun, numărul mai mare de goluri marcate, numărul mai 

mare de goluri marcate în deplasare. În cazul în care numărul de echipe participante în play-out se 

reduce din cauza retragerii/excluderii unor echipe, pentru stabilirea celor trei echipe de pe locul 10 mai 

slab clasate care retrogradează se vor lua în calcul numai rezultatele înregistrate de echipele de pe locul 

10 cu echipele aflate, în clasamentul fazei play-out, pe locurile 7, 8 și 9 (tur-retur).                                                                                                                             

Promovează din campionatul județean (Liga a 4-a) în Liga a 3-a un număr de 14 echipe, câștigătoare ale 

turneelor de baraj de promovare la care participă câte trei echipe. 
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Liga I:   formată din 18 echipe 

Liga a 2-a:  formată din 24 de echipe (2 serii geografice a câte 12 echipe) 

Liga a 3-a:  formată din 72 de echipe (6 serii geografice a câte 12 echipe) 


