Reguli play-off, play-out


* La finalul sezonului regular, se va trece in cea de-a doua faza a competitiei CJM Brasov (play-off si play-out);

a) Echipele clasate pe locurile 1-4 si cea mai bine clasata echipa loc 5 din cele doua serii la finalul sezonului regular vor fi calificate in play-off.
b) Echipele clasate pe locurile 6-9 si cea mai slab clasata echipa loc 5 din cele doua serii la finalul sezonului regular vor fi calificate inplay-out.
c) Echipele calificate atat in play-off cat si in play-out vor incepe faza a doua a competitiei cu jumatate din punctele obtinute in sezonul regular.
In situatia in care in sezonul regular s-a obtinut un numar impar de puncte, numarul de puncte rezultat dupa impartirea la 2 va fi rotunjit cu 0,5 puncte (exemplu; in situatia in care o echipa va obtine in sezonul regular un numar de 31 de puncte, ea va incepe a doua faza a competitiei cu 16 puncte - 31/2=15,5+0,5=16)
d) Fiecare echipa calificata in faza a doua a competitiei va disputa un singur joc cu fiecare echipa calificata in grupa valorica, play-off sau play-out.
9 echipe - 9 etape * 8 jocuri/etapa= 72 jocuri
e) Toate echipele vor incepe faza a doua cu golaveraj 0.

ATENTIE !

In situatia in care la finalul celei de-a doua parti a campionatului doua sau mai multe echipe se afla la egalitate de puncte, departajarea se va face in primul rand  tinandu-se cont daca a fost sau nu aplicata rotunjirea cu 0,5 puncte.
In caz de egalitate dupa aplicarea acestui criteriu departajarea se va face in urmatorul mod, conform ROAF:

1) numar de puncte
2a) in play-off, play-out, la egalitate de puncte, se tine cont daca a fost aplicata rotunjirea cu 0,5 puncte.
2b) la egalitate de puncte, rezultate directe
3) golaverajul intre ehipele aflate la egalitate 
4) golaveraj general
5) numarul de victorii
6) numarul de goluri inscrise
7) cartonase (1cr=2cg)
8) media de varsta (castiga echipa care are media de varsta a tuturor sportivilor inscrisi in tabel, nu pe foaia de joc, mai mare)
9) tragerea la sorti

Intre sezonul regular si play-off, respectiv play-out nu se poate modifica componenta echipelor, cea dea doua parte a competitiei apartinand de retur pentru efectuarea transferurilor sau a inscrierii de noi sportivi in campionat.


Succes tuturor echipelor !

