
 

 

 

ANEKS 

Do Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo IV Ligi i niższych klas rozgrywkowych seniorów 

– 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na Sezon 2021/2022 

Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 
STRUKTURA ROZGRYWEK 

 

 

Na podstawie Roz. 7 § 13 Pkt. 2 .k) i 2. l)  REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O 

MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH SENIORÓW MAŁOPOLSKIEGO 

ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2021/2022 Podhalański Podokręg Piłki Nożnej w Nowy Targu w 

sezonie 2021/22 prowadzi rozgrywki w następujących klasach: 
1.Seniorów: 

a.Klasa „A”     - 1 grupa 13 drużyn 
b.Klasa „B”         - 2 równorzędne grupy 
i.Grupa 1 („ZACHÓD”)    do 12 drużyn 
ii.Grupa 2 („WSCHÓD”)    do 12 drużyn 
 

c.Puchar Polski. 
2.Obsadę sędziowską prowadzi KS PPPN. 

 

Rozdział II 
AWANS - SPADEK I WERYFIKACJA 

 

Na podstawie Roz. 11 § 19 Pkt. 2. 8)  REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV 

LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH SENIORÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI 

NOŻNEJ NA SEZON 2021/2022 ustala się zasady awansów i spadków do klasy „A”, „B” i „C” wg 

następujących kryteriów: 
 

 

I.W rozgrywkach Podhalańskiej Klasy „A” w sezonie 2021/2122 
 

1.Do Ligi Okręgowej awansuje drużyna,  która  zajmie na zakończenie  rozgrywek  sezonu 2020/2021  

pierwsze i drugie miejsce miejsce (zgodnie z Roz. 11 § 19 Pkt. 2. 7) REGULAMINU ROZGRYWEK 

PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGII NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH SENIORÓW 

MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2021/2022 ). 
a.Liczba awansów może być powiększona tak, aby w sezonie 2020/21 w Klasa Okręgowa Limanowsko - 

Podhalańska w sezonie 2021/22 liczyła 14 zespołów. 
2.Z klasy „A” do „B” obligatoryjnym spadkiem zostaje drużyna, które zajmą w rozgrywkach 13 miejsce. Liczba 

spadkowiczów może być powiększona tak, aby po dodaniu drużyn awansujących dwóch klas „B”, ewentualnych 

spadkowiczów z klasy okręgowej oraz drużyn zgłoszonych  

po uprzednim wycofaniu się z rozgrywek podhalańska Klasa „A” w sezonie 2021/22 liczyła 14 zespołów. 
 

 

I.W rozgrywkach Klasy „ B” w sezonie 2021/2122 
 

1.Z  każdej  grupy  Klasy  „B” awans  do  klasy  „A”  uzyskują  drużyny,  które  po  zakończonych rozgrywkach  

sezonu  2020/21 zajmą   pierwsze  miejsca. Liczba drużyn awansujących może być powiększona tak, aby po 

dodaniu drużyn mistrzów dwóch klas „B”, ewentualnych spadkowiczów z klasy okręgowej oraz drużyn 

zgłoszonych  po uprzednim wycofaniu się z rozgrywek podhalańska Klasa „A” w sezonie 2021/22 liczyła 14 

zespołów. 
2.Z każdej z grup klasy „B” spadkiem do Klacy „C” mogą zostać objęte drużyny z miejsc 8 – 12. 
a.O powołaniu i liczbie spadkowiczów zadecyduje przed sezonem 2022/23 Zarząd PPPN, biorąc pod uwagę ilość 

spadkowiczów z klasy A i drużyn nowozgłoszonych. 
 



 

 

 

I.Uzupełnianie drużyn do lig rozgrywkowy przed i po zakończeniem sezonu 
 

1.Na podstawie  Roz. 11 § 21 pkt 10. g  REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO 

IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH SENIORÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI 

NOŻNEJ NA SEZON 2021/2022, podokręg PPPN ustala następującą kolejność uzupełnia składu lig w sezonie 

2022/23: 
a.Spadkowicze  sezonu 2021/22 danej klasy nie objęci obligatoryjny spadkiem. W przypadku klasy „A” drużyny 

powyżej 13 miejsca. O kolejności decyduje miejsce w lidze. 
b.Drużyny z niższej klasy z sezonu 2021/22, o ile otrzymają licencję uprawniającą do udziału 

w rozgrywkach tej ligi/klasy 
c.Drużyny objęte obligatoryjnym spadkiem z danej ligi/klasy. O kolejności decyduje miejsce w lidze. 

2.O porządku drużyn o których mowa w punkcie III 1. b w dalszej kolejności decyduje: 
a.wyższe miejsce w lidze 
b.przy takim samym miejscu w lidze w przypadku możliwości rozegrania meczu lub meczów – baraż, którego 

zasady określi WG PPPN oddzielnym regulaminem 
c.w przypadku braku rozegrania barażu wyższy stosunek punktów do meczy, który jest liczony poprzez 

podzielenie ilości punktów przez liczbę meczy danej drużyny w sezonie 2021/22 zgodnie z regułą UEFA. 
i.Jeżeli grupa A ma 12 drużyn, a grupa B 11 drużyn, to w grupie A drużyny będą miały liczony współczynnik bez 

meczów z  drużyną z miejsca 12. 
d.przy dalszej równości wyższy stosunek różnicy bramek do rozegranych meczy,  który jest liczony poprzez 

podzielenie różnicy bramek strzelonych i puszczonych podczas trwania sezonu przez liczbę meczy danej drużyny 

w sezonie 2021/22 zgodnie z regułą UEFA 
e.przy dalszej równości wyższy stosunek bramek strzelonych do ilości meczy (liczony analogicznie) zgodnie z 

regułą UEFA 
f.przy dalszej równości wyższy stosunek zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek do ilości rozegranych 

meczów liczony zgodnie z regułą UEFA 
g.przy dalszej równości wyższy stosunek zwycięskich meczów wyjazdowych w całym cyklu rozgrywek do ilości 

rozegranych meczów liczony zgodnie z regułą UEFA 
h.przy dalszej równości lepsza różnica bramek w sezonie 2021/22 

i.przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek w sezonie 2021/22 

j.przy dalszej równości mniejsza liczba punktów w klasyfikacji Fair Play, która jest liczona wg wzoru – ilość 

żółtych kartek + 3 x ilość czerwonych kartek+ 10 x liczba walkowerów w sezonie 2021/22 

k.przy dalszej równości losowanie 

 

I.Na wniosek WG PPPN i decyzją Zarządu PPPN rozgrywki danej klasy w następnym sezonie mogą być 

prowadzone w pomniejszonym lub powiększonym składzie. 

II.Przed startem każdego sezonu Zarząd PPPN na wniosek WG PPPN zatwierdza podział grup klasy „B” 

 

 

Rozdział III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Dwie ostatnie kolejki sezonu powinny rozegrane być w tym samym terminie. 

2.Regulamin został opracowany przez WG i WD PPPN  oraz zatwierdzony przez Zarząd PPPN  w dniu 31 lipca 

2021 r. i wchodzi w życie z  dniem zatwierdzenia. 
 

 


