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ROZDZIAŁ I 

STRUKTURA ROZGRYWEK 
 
 

Na podstawie Roz. 7 § 13 Pkt. 4 i) j) REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI 
I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH SENIORÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 
2017/2018 Podhalański Podokręg Piłki Nożnej w Nowy Targu w sezonie 2017/18 prowadzi rozgrywki w na-
stępujących klasach: 
1. Seniorów: 

a. Klasa „A”   - 1 grupa 14 drużyn 
b. Klasa „B”       - 2 równorzędne grupy 

i. Grupa 1 („ZACHÓD”)   12 drużyn 
ii. Grupa 2 („WSCHÓD”)   12 drużyn 

c. Klasa „C”   - 1 grupa do 12 drużyn  
d. Puchar Polski. 

 
Rozdział II 

AWANS - SPADEK I WERYFIKACJA 
 
Na podstawie Roz. 7 § 13 Pkt. 4) REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI 
I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH SENIORÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 
2017/2018 ustala się zasady awansów i spadków do klasy „ A”, „B” i „C” wg następujących kryteriów: 
 

1. W rozgrywkach Klasy „ A” w sezonie 2017/2018: 
a. Do Klasy Okręgowej awansuje drużyna,  która  zajmie na zakończenie  rozgrywek  sezonu 

2017/2018  pierwsze  miejsce. 
b. Z klasy „A” do „B” obligatoryjnym spadkiem zostają objęte drużyny, które zajmą w rozgryw-

kach 13  i 14 miejsce. Liczba spadkowiczów może być powiększona tak, aby po dodaniu mi-
strzów dwóch klas „B”, ewentualnych spadkowiczów z klasy okręgowej oraz drużyn zgłoszo-
nych  
po uprzednim wycofaniu się z rozgrywek podhalańska Klasa „A” w sezonie 2018/19 liczyła 14 
zespołów. 

c. Każdy zespół, który w Klasie „A” w sezonie 2017/18 zajmie jedno z kolejnych dwóch miejsc, 
przed miejscami spadkowymi rozegra mecze barażowe o udział w Klasie „A” w sezonie 
2018/19. Jego przeciwnikiem będzie wybrany drogą losowania jeden z wicemistrzów klas „B”. 

2. W rozgrywkach Klasy „B” w sezonie 2017/18: 
a. Z  każdej  grupy  Klasy  „B” awans  do  klasy  „A”  uzyskują  drużyny,  które  po  zakończo-

nych   rozgrywkach  sezonu  2017/18 zajmą   pierwsze  miejsca.   
b. Wicemistrzowie każdej klasy „B” rozegrają baraże z drużynami z Klasy „A” o udział w Klasie A 

w sezonie 2018/19, na zasadach opisanych w punkcie 1.c. 
c. Z każdej z grup klasy „B” do klasy „C” ” obligatoryjnym spadkiem zostają objęte drużyny, któ-

re zajmą w rozgrywkach ostatnie miejsce. Liczba spadkowiczów może być powiększona o tyle 
drużyn tak, aby po dodaniu drużyn awansujących z klas „C”, spadkowiczów z klasy „A” oraz 
drużyn zgłoszonych po uprzednim wycofaniu się z rozgrywek każda z dwóch grup klasy „B” w 
sezonie 2018/19 liczyła 12 zespołów. 

d. Każdy zespół, który w swojej grupie Klasy „B” w sezonie 2017/18 zajmie miejsce, przed miej-
scami spadkowymi rozegra mecze barażowe o udział w Klasie „B” w sezonie 2017/18. Jego 
przeciwnikiem będzie wybrana drogą losowania drużyna z klasy „C”, o której mowa w pkt. 3 c 
niniejszego regulaminu. 

3. W rozgrywkach Klasy „C” w sezonie 2017/18 bierze udział do 12 drużyn.  
a. Z  Klasy „C”  awans  do  klasy  „B”  uzyskują  drużyny  które  po  zakończonych rozgrywkach  

sezonu  2017/18 zajmą   pierwsze i drugie miejsce. 
b. Liczba awansów może być powiększona tak, aby po dodaniu drużyn awansujących z klasy „C”, 

ewentualnych spadkowiczów z klasy „A” oraz drużyn zgłoszonych po uprzednim wycofaniu się 
z rozgrywek dwie grupy klasy „B” w sezonie 2018/19 liczyły po 12 zespołów.  

c. Drużyny, które w rozgrywkach klasy „C” sezony 2017/18 zajmą dwa kolejne miejsca po dru-
żynach objętych bezpośrednim awansem rozegrają mecze barażowe z drużynami z klasy „B” 
o udział w Klasie „B” w sezonie 2017/18, na zasadach opisanych w punkcie 2.d. 

d. Jedna grupa klasy „C” powinna liczyć w sezonie 2018/19 do 12 drużyn. 
4. Drużyna, która wycofa się z meczy barażowych traci prawo awansu i gry w sezonie 2018/19 w wyższej 

lidze, również w przypadku, o którym mowa w pkt. 5 
5. Po zakończeniu sezonu 2017/18 w sytuacji, gdy klub nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału 

w rozgrywkach danej klasy w sezonie 2018/19 lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach danej klasy 
w sezonie 2017/18, skład danej ligi/klasy zostanie uzupełniony w następującej kolejności: 

a. drużyna, która odpadła w barażu uzupełniającym w sezonie 2017/18 
b. drużyny, które odpadły w pierwszej rundzie baraży w sezonie 2017/18 
c. drużyny spadkowiczów danej klasy z sezonu 2017/18, nie objęte obligatoryjnym spadkiem 
d. drużyny z niższej klasy z sezonu 2017/18, o ile otrzymają licencję uprawniającą do udziału 

w rozgrywkach tej ligi/klasy 
e. drużyny objęte obligatoryjnym spadkiem z danej ligi/klasy 
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6. O porządku drużyn o których mowa w punkcie 5 w dalszej kolejności decyduje: 
a. wyższa klasa, w której drużyna występowała w sezonie 2017/18 
b. przypadku tej samej ligi wyższe miejsce na koniec sezonu 2017/18 
c. przy dalszej równości wyższy stosunek punktów do meczy, który jest liczony poprzez podzie-

lenie ilości punktów przez liczbę meczy danej drużyny w sezonie 2017/18 
d. przy dalszej równości lepsza różnica bramek w sezonie 2017/18 
e. przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek w sezonie 2017/18 
f. 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 
2017/18 

g. przy dalszej równości losowanie 
7. Na wniosek WG PPPN i decyzją Zarządu PPPN rozgrywki danej klasy w następnym sezonie mogą być 

prowadzone w pomniejszonym lub powiększonym składzie. 
8. Przed startem każdego sezonu Zarząd PPPN na wniosek WG PPPN zatwierdza podział grup klasy „B” 

 
Rozdział III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin został opracowany przez WG i WD PPPN  oraz zatwierdzony przez Zarząd PPPN  w dniu 30  
lipca 2017r. i wchodzi w życie z  dniem zatwierdzenia. 

 
 


