
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AWANSÓW I SPADKÓW ROZGRYWEK SENIORÓW 

PODHALAŃSKIEGO PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ SEZONU 2021/22 - WARIANTY 
 

 
 

Artykuł 1 
 
I.Wariant I  - Żadna drużyna nie spada do klasy „A” 
1.Spadki Klasa „A” 
I.1.a)Z klasy „A” do „B” spada drużyna, która zajmie w rozgrywkach 13 miejsce. 
2.Awanse Klasa „B” 
I.2.a)Z każdej grupy klasy „B” do klasy „A” awansuje mistrz i wicemistrz 
 
II.Wariant II - Spada jedna drużyna do klasy „A” 
1.Spadki klasa „A” 
II.1.a)Z klasy „A” do „B” spada drużyna, które zajmie w rozgrywkach 13 miejsce. 
2.Awanse Klasa „B” 
II.2.a)Z każdej grupy Klasy „B” do „A” awansuje mistrz. 
II.2.b)O jedno wolne miejsce w Klasie „A” baraż zagrają wicemistrzowie obu grup klas „B”, o ile będzie możliwy 
do rozegrania. 
 
 
III.Wariant IV - Spadają dwie drużyny do klasy „A” 
1.Spadki klasa „A” 
III.1.a)Z klasy „A” do „B” spada drużyna, które zajmą w rozgrywkach 13 miejsce. 
2.Awanse Klasa „B” 
III.2.a)Z każdej grupy klasy „B” do klasy „A” awansuje mistrz 
 
 
IV.Wariant V - Spadają trzy drużyny do klasy „A” 
1.Spadki klasa „A” 
IV.1.a)Z klasy „A” do „B” spadają drużyny, które zajmą w rozgrywkach  12, 13 miejsce. 
2.Awanse Klasa „B” 
IV.2.a)Z każdej grupy klasy „B” do klasy „A” awansuje mistrz 
 
 
 

Artykuł 3 –   Utworzenie  Klasy „C” 
 

I.W przypadku, gdy w sezonie 2022/23 liczba drużyn zgłoszonych do „B” klasy będzie wynosiła więcej niż 28 
drużyn zostanie utworzna Klasa „C”. A spadkiem mogą być objęte drużyny zmiejsc 8, 9, 10 i 11  z klasy B, tak, 
aby każda grupa klasy „B” miała 12 drużyn.   

 
Artykuł 4 – Baraż 

 

I.Mecze odbywają się na zasadzie dwumeczu : mecz i rewanż tzn. drużyna rozgrywa jeden mecz w roli 
gospodarza, a drugi w roli gości. 
II.Ustalenie par barażowych, oraz kolejność rozgrywania zawodów ustala się wg Artykułu 1. 
III.Termin meczy barażowych ustali WG PPPN. 
IV.Jeżeli nie będzie możliwości rozegrania dwumeczu, WG PPPN zarządza mecz barażowy na neutralnym boisku. 

V.Jeżeli nie będzie możliwości rozegrania meczu  o awansie decyduje Rozdział II Pkt III Aneksu 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 

 
Artykuł 5 – Zwycięzca dwumeczu 

 

I.Zwycięzcą zawodów barażowych, zostaje zespół, który w dwumeczu uzyskał większą liczbę punktów. W 
przypadku uzyskania równej ilości punktów o zwycięstwie decyduje: 
1.Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn 
2.Przy dalszej równości, zarządza się wykonanie rzutów z punktu karnego wg procedur wyłaniania znajdujących 
się w przepisach gry w piłkę nożną 
 

Artykuł 5a – Zwycięzca meczu 
 

I.Zwycięzcą zawodów barażowych, zostaje zespół, który w meczu zdobył większą liczbę bramek. W przypadku, 
gdy po upływie regulaminowego czasu gry, drużyny mają taka samą liczbę bramek zarządza się wykonanie 
rzutów z punktu karnego wg procedur wyłaniania znajdujących się w przepisach gry w piłkę nożną. 
 

Artykuł 6 – Sędziowie 

 

I.Koszty sędziowskie pokrywają gospodarze poszczególnych zawodów. 
II.Zawody barażowe prowadzi trójka sędziów wg stawki ryczałtu sędziowskiego obowiązującego w sezonie 
2021/2122, dla klasy w której występował gospodarz zawodów. 
III.Obsadę sędziowską zapewnia KS PPPN. 

 
 

Artykuł 7 – Ewidencja kar 
 



I.Do meczy barażowych zaliczane są kary z sezonu zasadniczego tzn. czerwone kartki żółte kartki i 
dyskwalifikacji kary meczy. Kary otrzymane w barażach zalicza się jako ciągłość ewidencji żółtych kartek z 
sezonu zasadniczego 2021/2122. 

 
 

Artykuł 8 – Podsumowanie 
 

I.Zawody barażowe prowadzi WG PPPN Nowy Targ, orzeczenia dyscyplinarne wydaje WD PPPN. 
II.We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym załączniku do regulaminu, decyzje podejmuje Wydział Gier 
PPPN, opierając się o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną. 

III.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Wydziału Gier PPPN. 


