REGULAMENT DE
PROMOVARE - RETROGRADARE
VictoryCup Casa Pariurilor
Editia a X-a 2019 - 2020

LIGA 1 - RETROGRADARE
Echipele care vor termina pe locurile 15 respectiv 16 in primul esalon vor fi
retrogradate direct in divizia secunda, *cu exceptia situatiei in care unele dintre
echipele clasate in primele 14 la finalul competitiei nu va dori sa se mai prezinte in
editia a XI-a Victory Cup.
Formatiile clasate la final de editie a X-a pe locurile 13 respectiv 14 in Liga 1, isi vor
putea castiga dreptul de a evolua in primul esalon si in editia a XI-a in urma barajului
de promovare - retrogradare.
Nota*:In cazul in care, unele dintre echipele care au terminat pe locurile 1-12 in
prima divizie nu vor mai dori sa participe in urmatoarea editie, prioritate vor avea
urmatoarele echipe: locurile 13, 14, 15 respectiv locul 16 Liga I, echipele clasate pe
cea mai inalta pozitie din ligile secunde(departajarea fiind fauta pe criteriile punctaj,
golaveraj)

PROMOVARE IN LIGA I
Echipele clasate pe locul 1 in ambele serii secunde vor promova direct in esalonul
principal.
Echipele de pe locurile 2, 3 si 4 din cele doua ligi secunde vor participa la Barajul
de promovare in primul esalon impreuna cu echipele clasate pe pozitiile 13
respectiv 14 in esalonul principal.

SISTEM PROMOVARE:
Se vor desfasura doua patrulatere de promovare, continand semifinale si finale
pentru doua pozitii in prima divizie a editiei cu numarul XI, astfel:

*Semifinalele se vor disputa in doua manse, astfel:

PRIMUL PATRULATER
Locul 13 liga I

vs

locul 4 liga II A

Locul 2 liga II A

vs

locul 3 liga II B

AL DOILEA PATRULATER
Locul 14 liga I

vs

locul 4 liga II B

Locul 2 liga II B

vs

locul 3 liga II A

RETROGRADARE DIN LIGA A II-a
Echipele clasate pe locurile 16, 15 respectiv 14, din fiecare serie a II-a, vor
retrograda direct in seria a III-a; echipa clasata pe locul 13 cu cel mai mic
punctaj (in cele doua serii) va retrograda direct, de asemenea; echipa clasata
pe locul 13 cu cel mai mare punctaj va participa la barajul de promovare retrogradare din seriile II - III.

PROMOVARE IN LIGA A II-a
Echipele clasate pe pozitiile 1 si 2 in cele trei ligi terte vor promova direct in Liga
a II-a.
Echipele de loculurile 3, 4, 5, 6 respectiv 7 din cele trei ligi terte vor participa la
Barajul de promovare in divizia a II-a, impreuna cu echipa cu cel mai bun punctaj
clasata pe locul 13 in cele doua ligi secunde, astfel:
BARAJ SERIA I
Sfert 1

Locul 3 liga III A

vs

locul 7 liga III B

Sfert 2

Locul 4 liga III B

vs

locul 6 liga III C

Sfert 3

Locul 3 liga III B

vs

locul 7 liga III C

Sfert 4

Locul 4 liga III C

vs

locul 6 liga III A

BARAJ SERIA II
Sfert 1

Locul 3 liga III C

vs

locul 7 liga III B

Sfert 2

Locul 4 liga III A

vs

locul 6 liga III B

Sfert 3

Locul 5 liga III A

vs

locul 5 liga III B

Sfert 4

Locul 13 liga II

vs

locul 5 liga III C

Semifinalele se vor juca astfel: sfert 1 vs sfert 2 / sfert 3 vs sfert 4

Partidele din cadrul sferturilor, semifinalelor si finala se vor desfasura intro singura mansa.

