REGULAMENT
DE
PROMOVARE - RETROGADARE
VictoryCup Casa Pariurilor
Editia 9 2018-2019

LIGA 1 - RETROGRADARE
Echipele care vor termina pe locurile 13 respectiv 14 in primul esalon vor fi retrogradate
direct in divizia secunda, *cu exceptia situatiei in care unele dintre echipele clasate in
primele 12 la finalul competitiei nu va dori sa se mai prezinte in editia a X-a Victory Cup.

FOARTE IMPORTANT!
Dat fiind faptul ca de sezonul viitor Liga I va fi si ea formata din 16 echipe, formatiile
clasate la final de editie a IX-a pe locurile 11 respectiv 12 in Liga 1, isi vor castiga dreptul
de a evolua in primul esalon si in editia a X-a (stiut fiind faptul ca in editia precedenta ele
retrogradau sau participau la baraj)
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, respectiv locul 14 Liga I, echipele clasate pe cea mai inalta pozitie din

ligile secunde (departajarea fiind facuta pe criteriile regulamentare) Vezi Regulament
Organizare!

LIGA 2 – PROMOVARE - RETROGRADARE
PROMOVARE
Echipele clasate pe locul 1 in ambele serii secunde vor promova direct.
Echipele clasate pe locurile 2, 3, 4 respectiv 5 din cele doua ligi secunde vor participa la
Barajul de Promovare in primul esalon.
Se vor desfasura doua patrulatere de promovare, continand semifinale si finale pentru doua
pozitii in prima divizie a editiei cu numarul X, astfel:
*Semifinalele se vor disputa in doua manse.
Echipele clasate pe locurile 2 respectiv 4 in divizia IIA vor intalni echipele clasate pe pozitiile
5 respectiv 3 din divizia IIB – pentru primul patrulater, iar echipele clasate pe locurile 2
respectiv 4 in divizia IIB vor intalni echipele clasate pe pozitiile 5 respectiv 3 din divizia
IIA – pentru al doilea patrulater, astfel:

PRIMUL PATRULATER
Locul 2 liga II A

vs

Locul 5 liga II B

Locul 3 liga II B

vs

Locul 4 liga II A

AL DOILEA PATRULATER
Locul 2 liga II B

vs

Locul 5 liga II A

Locul 3 liga II A

vs

Locul 4 liga II B

RETROGRADARE
Echipele clasate pe locurile 16, 15 respectiv 14, din fiecare serie a II-a, vor retrograda
direct in seria a III-a; echipele de pe locurile 13, din fiecare serie a II-a, vor participa la
barajul de retrogradare catre seria a III-a.

LIGA 3 - PROMOVARE
Echipele clasate pe pozitiile 1, 2 respectiv 3 din cele doua divizii terte vor promova direct
in Liga a doua.
Echipele de loculurile 4, 5 respectiv 6 din cele doua ligi terte vor participa la Barajul de
promovare in Liga a II-a, impreuna cu ocupantele locurilor 13 in cele doua ligi secunde.
Astfel, vom avea doua patrulatere, asemenea barajului de promovare pentru Liga I:

PRIMUL PATRULATER
Locul 13 liga II A

vs

Locul 6 liga III B

Locul 4 liga III B

vs

Locul 5 liga III A

AL DOILEA PATRULATER
Locul 13 liga II B

vs

Locul 6 liga III A

Locul 4 liga III A

vs

Locul 5 liga III B

