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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/baza_sportiva_zoltan_david.jpg" alt="Meciul se va juca la Baza Sportiva
Zoltan David" width="430" />Dup? ce la finalul s?pt?m�ii trecute au jucat ultimele meciuri din
sezonul regulat, pentru echipele din Liga a III-a (unele) a urmat o perioad?, scurt?, de
incertitudine, � care misterul era programul jocurilor din play-out. Enigma a fost dezlegat? p�?
la urm? de FRF, iar echipele au luat la cuno?tin?? programul din play-out. � prima etap? din
turneul pentru evitarea retrograd?rii, cele dou? echipe g?l??ene, O?elul II ?i Sporting Lie?ti, vor
juca �tre ele vineri. Meciul se va disputa pe stadionul �Zoltan David�, fost �Ancora�, cu
�cepere de la ora 17.00.</p>      <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>Egalitate la puncte � meciurile din sezonul regulat, nu ?i la goluri</strong>
</span><br />O?elul II ?i Sporting Lie?ti s-au duelat de dou? ori � sezonul regulat. � cele dou?
dispute punctele au fost �p?r?ite, �s? nu ?i golurile. � tur, la Gala?i, pe �Ancora�, Sporting
Lie?ti a produs surpriza ?i a �vins la limit?, 1-0, echipa secund? a clubului O?elul. Returul de
pe �Lie?ti Arena�, a fost c�tigat de O?elul II cu 3-0, cu fostul component al Inter Primavera,
Bocar Djumo, autor a dou? dintre goluri. � finalul sezonului regulat, cele dou? grup?ri g?l??ene
au cam uitat s? c�tige. Sporting Lie?ti a �registrat ultima victorie � etapa a XX-a, pe teren
propriu cu Rapid Fete?ti, 2-0. Forma?ia secund? de la O?elul a c�tigat ultimul meci � urm? cu
cinci etape, � jocul cu adversara de vineri, Sporting Lie?ti, cu pu?in peste o lun? � urm?.
Play-out-ul este abordat de cele dou? echipe g?l??ene cu acela?i punctaj. O?elul II este pe
locul trei (din ?ase) cu 14 puncte, golaveraj 16-14, iar Sporting Lie?ti este pe patru (locul zece
� clasamentul general) cu 14 puncte golaveraj 15-18.��� �</p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Regulament
play-out</strong></span><br />Pentru a nu mai avea parte de �mister� � finalul play-out-ului,
iat? regulamentul dup? care se retrogradeaz? din Liga a III-a, extras de pe pagina oficial? a
FRF:<br /><em>�Retrogradeaz? � campionatul jude?ean (Liga a 4-a) un num?r de 15 echipe,
respectiv, echipele clasate pe locurile 12 ?i 11 � play-out (� fiecare serie), plus alte trei echipe
aflate pe locul 10 � play-out, cel mai slab clasate. Se iau � calcul - la jocurile din play-out -, �
ordine, num?rul mai mare de puncte, num?rul mai mare de victorii, golaverajul mai bun,
num?rul mai mare de goluri marcate � deplasare. � cazul � care num?rul de echipe
participante � play-out se reduce din cauza retragerii/excluderii unor echipe, pentru stabilirea
celor trei echipe de pe locul 10 mai slab clasate care retrogradeaz? se vor lua � calcul numai
rezultatele �registrate de echipele de pe locul 10 cu echipele aflate, � clasamentul fazei
play-out, pe locurile 7, 8 ?i 9 (tur-retur).���</em></p>  <p style="text-align: right;"><strong><a
target="_blank" href="http://www.sportgalati.com">www.sportgalati.com</a></strong></p>
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