
Cupa României Fan Courier-feminin, sezon 2020-2021 
 

 

1. Pentru Cupa României Fan Courier feminin, sezon 2020-2021 este obligatorie prezența 

echipelor participante în Liga Florilor MOL, sezon 2021-2022 și pot participa sportivele 

care au primit drept de joc pentru Liga Florilor MOL, sezon 2021-2022. Pot fi înscrise în 

raportul de joc 16 sportive, astfel: 

− Senioare proprii sau împrumutate 

− Cel mult 7 (șapte) junioare născute 2003, 2004 sau 2005 (dintre care maximum 2 

(două) junioare cu dublă legitimare. Pentru a putea folosi junioare cu dublă 

legitimare, echipele trebuie să aibă minim 9 (nouă) sportive proprii înscrise în 

Raportul de Joc. 

2. Pentru Cupa României Fan Courier feminin sezon 2020-2021, jucătoarele eligibile 

regulilor U21 și U 23 sunt aferente noului sezon competițional 2021-2022 (U21: născute 

2001, 2002 sau 2003 - dacă jucătoarea este componentă a lotului național lărgit de 

tineret/senioare și a participat la cel puțin un joc oficial al unei echipe naționale;  U23: 

născute 1999, 2000, 2001, 2002, sau 2003 - dacă jucătoarea este componentă a lotului 

național lărgit de tineret/senioare și a participat la cel puțin un joc oficial al unei echipe 

naționale. 

3. Sistemul de desfășurare al Cupei României Fan Courier: Tur 1: Optimi, Tur 2: 

sferturi și Final Four.  

3.1.Tragerile la sorți pentru determinarea jocurilor din cadrul Turului 1 - Optimi se vor 

desfășura în luna iunie, în urma disputării barajului de promovare. Data și ora vor fi 

anunțate în timp util. 

3.2.Tragerile la sorți pentru determinarea jocurilor din cadrul turului 2- sferturi și din cadrul 

Final Four-ului se vor desfășura la încheierea zilei turului 1-optimi, respectiv turului 2-

sferturi.  

3.3.Pentru turul 1: Va exista o singură urnă de extrageri, biletele vor fi inscripționate cu numere 

de la 1 la 14,  iar pentru pozițiile 15 și 16, vor fi invitate să participe echipele care au 

retrogradat în sezonul competițional 2020-2021. În cazul în care numărul de echipe este 

mai mare de 2, vor participa cele mai bine două clasate. În cazul în care numărul de echipe 

este mai mic de 2, se vor introduce un/două bilete wild card.1 

3.4.Pentru turul 2: Va exista o singură urnă de extrageri, biletele vor fi inscripționate cu numere 

de la 1 la 8.  

3.5.Pentru Final Four: Va exista o singură urnă de extrageri, biletele vor fi inscripționate cu 

numere de la 1 la 4.  

3.6.Reprezentanții echipelor calificate vor fi invitați să participe la tragerea la sorți. 

3.7.Extragerea biletelor din urnă este făcută de cei prezenți, ordinea acestora fiind dată de locul 

ocupat în clasamentul Ligii Florilor MOL sezon 2020-2021, respectiv a Barajului de 

promovare 2020-2021.  

3.8.Fiecare echipă va extrage din urnă câte un bilet, jocurile fiind stabilite conform Tabelei 
Berger.  

4. Programul turneului: 

TURUL 1: 24 august 

 
1 Conform hotărăre subcomisie tehnică de senioare, 21 mai 2021.  



TURUL 2: 25 august 

FINAL FOUR: 28/29 august 

5. Ambele turnee se vor desfășura în aceeași localitate, cu pauză de două zile între turneul 

contând pentru tururile 1 și 2 și Final Four.2 

6. Câștigătoarea Cupei României Fan Courier 2020-2021 va fi desemnată și câștigătoarea 

Supercupei României 2021.  

7. Pentru jocurile din cadrul Cupei României Fan Courier 2020-2021 și Supercupei României 

2021, în caz de egalitate, se vor executa aruncări de la 7m.  

 
2 Conform hotărâre Subcomisie tehnică senioare 21 mai 2021.  


