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<p style="text-align: justify;"><img width="430" height="250" style="margin-top: 5px;
margin-right: 5px; float: left;" alt="LPF" src="images/front/lpf.jpg" />De?i unele cluburi ar fi dorit
s? modifice num?rul de echipe din sezonul viitor, Adunarea General? Extraordinar? a LPF a
votat, ast?zi, p?strarea sistemului competi?ional cu 14 echipe � Liga I, la finalul acestei edi?ii
urm�d s? retrogradeze ?ase echipe ?i s? promoveze dou? din liga secund?.  Reprezentan?ii
cluburilor au ales ?i modalitatea de desf??urare a stagiunii 2016/2016, astfel c? � play-off vor
intra echipele de pe locurile 1-6, iar � play-out echipele de pe locurile 7-14. � ceea ce prive?te
punctajul: � play-off ?i play-out se va intra cu jum?tate din punctele ob?inte � sezonul regulat.
� cazul � care la finalul sezonului regulat exist? echipe care au acumulat un num?r de puncte
impar, rotunjirea se va face � plus pentru toate forma?iile atunci c�d se va �jum?t??i num?rul
acestora. � plus, s-a stabilit ?i un barem minim de 15 puncte pentru forma?iile ce vor
retrograda, � caz contrar, echipa ce nu va �deplini acest target, urm�d s? �ceap? cu o
depunctare urm?torul sezon al Ligii a II-a.</p>  <p style="text-align: justify;">�<em>Au fost unii
care voiau p?strarea sistemului cu 18 echipe, dar nu au zis nimic c�d s-a votat. Deci m�ne nu
se va mai discuta nimic � Comitetul Executiv al FRF, pentru c? r?m�e sistemul stabilit"</em>,
a declarat unul dintre dintre membrii Adun?rii Generale a LPF.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Juc?tori extracomunitari doar cu selec?ii la echipele na?ionale</strong></p> 
<p style="text-align: justify;">De asemenea, Adunarea General? a LPF a adoptat  mai multe
modific?ri ale regulamentului, care urmeaz? s? fie �aintate Comitetului Executiv al FRF, una
dintre acestea f?c�d referire la interzicerea legitim?rii de juc?tori extracomunitari f?r? minimum
trei selec?ii la echipele na?ionale. O alt? propunere se refer? la obligativitatea ca num?rul
maxim de juc?tori din lotul unei echipe s? fie de 25, iar fiecare echip? s? aib? patru juc?tori
forma?i la nivel na?ional (juc?tori care au fost legitima?i la cluburi afiliate la FRF pe intervalul de
v�st? 15-21 de ani) ?i patru la nivel local (juc?tori care � intervalul de v�st? 15-21 de ani au
fost legitima?i la clubul actual pentru trei sezoane sau 36 de luni).</p>  <p style="text-align:
justify;"><em>"Un subiect �i doream ?i eu s? fie atins, cre?terea num?rului de juc?tori crescu?i
la nivel na?ional care trebuie s? figureze la echipele din Liga I, acest lucru urm�d s? fie aprobat
� ?edin?a de Comitet Executiv din luna februarie. Ast?zi s-a discutat � principiu, iar toate
cluburile au fost de acord, urm�d ca � perioada urm?toare s? vedem ce alte modific?ri asupra
propunerii cu care a venit liga le vom putea implementa. Sunt un real sus?in?tor al acestei idei
?i �i doresc s? fie implementat? c� mai repede",</em> a declarat R?zvan Burleanu,
pre?edintele FRF.</p>
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