
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AWANSÓW I SPADKÓW ROZGRYWEK SENIORÓW 

PODHALAŃSKIEGO PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ SEZONU 2017/18 - WARIANTY 
 
 

Artykuł 1 - Warianty 
 

I. Wariant I  - Żadna drużyna nie spada do klasy „A” 
1. Spadki i baraże  klasa „A” 

1.a) Z klasy „A” do „B” spadają drużyny, które zajmą w rozgrywkach 13 i 14 miejsce. 
1.b) Drużyny zajmujące  11 i 12 miejsce rozegrają  baraż z drużynami które zajęły 2 miejsca w  kl. 

„B”, o 3 wolne miejsca w klasie „A”. 
1.c) Pary zostaną wybrane drogą losowania: drużyny z kl. „A” z 11 i 12 miejsca z wicemistrzami 

klas „B”. 
1.d) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „B” 
1.e) Wygrane drużyny pierwszych meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „A”. 

Przegrane drużyny zagrają w barażu uzupełniającym o 1 wolne miejsce w klasie „A”, a 
gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie. 
1.e.I. Zwycięzca barażu uzupełniającego zagra w następnym sezonie w klasie „A”, 

przegrany w klasie „B”. 
2. Spadki, awanse i baraże o klasę „B” 

2.a) Z każdej grupy klasy „B” do klasy „C” spada drużyna, która zajmie w rozgrywkach 12 miejsce. 
2.b) Z klasy „C” do klasy „B” awansują drużyny z miejsc 1 – 3. 
2.c) Drużyny zajmujące przedostanie miejsce w obu grupach klasy „B” rozegrają baraż z losowo 

wybranymi drużynami z miejsc cztery i pięć w klasie „C” o 2 miejsca wolne w klasie „B” 
2.d) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „C”. 
2.e) Wygrane drużyny meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „B”, a przegrane 

w klasie „C”. 
II. Wariant II - Spada jedna drużyna do klasy „A” 

1. Spadki i baraże klasa „A” 
1.a) Z klasy „A” do „B” spadają drużyny, które zajmą w rozgrywkach 13 i 14 miejsce. 
1.b) Drużyny zajmujące  11 i 12 miejsce rozegrają  baraż z drużynami, które zajęły 2 miejsca w  

kl. „B”, o 2 wolne miejsca w klasie „A” 
1.c) Pary zostaną wybrane drogą losowania: drużyny z kl. „A” z 11 i 12 miejsca z wicemistrzami 

klas „B”. 
1.d) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „B”. 
1.e) Wygrane drużyny meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „A”, a przegrane 

w klasie „B” 
2. Spadki, awanse i baraże o klasę „B” 

2.a) Z każdej grupy klasy „B” do klasy „C” spada drużyna, która zajmie w rozgrywkach 12 miejsce. 
2.b) Z klasy „C” do klasy „B” awansują drużyny z miejsc 1 – 2. 
2.c) Drużyny zajmujące przedostatnie miejsce w obu grupach klasy „B” rozegrają baraż z losowo 

wybranymi drużynami z miejsc trzy i cztery w klasie „C” o dwa miejsca wolne w klasie „B” 
2.d) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „C” 
2.e) Wygrane drużyny meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „B”, a przegrane 

w klasie „C” 
III. Wariant III - Spadają dwie drużyny do klasy „A” 

1. Spadki i baraże klasa „A” 
1.a) Z klasy „A” do „B” spadają drużyny, które zajmą w rozgrywkach 12, 13 i 14 miejsce. 
1.b) Drużyny zajmujące  10 i 11 miejsce rozegrają  baraż z drużynami które zajęły 2 miejsca w  kl. 

„B”, o 2 wolne miejsca w klasie „A” 
1.c) Pary zostaną wybrane drogą losowania: drużyny z kl. A 10 i 11 miejsce z wicemistrzami klas 

„B”. 
1.d) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „B”. 
1.e) Wygrane drużyny meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „A”, a przegrane 

w klasie „B” 
2. Spadki, awanse i baraże o klasę „B” 

2.a) Z każdej grupy klasy „B” do klasy „C” spada drużyna, która zajmie w rozgrywkach 12 miejsce. 
2.b) Z klasy „C” do klasy „B” awansują drużyny z miejsc 1 – 2. 
2.c) Drużyny zajmujące przedostatnie miejsce w obu grupach klasy „B” rozegrają baraż z losowo 

wybranymi drużynami z miejsc trzy i cztery w klasie „C” o jedno wolne miejsce w klasie „B” 
2.d) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „C” 
2.e) Przegrane drużyny pierwszych meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „C”. 

Wygrane drużyny zagrają w barażu uzupełniającym o 1 wolne miejsce w klasie „A”, a 
gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie. 
2.e.I. Zwycięzca barażu uzupełniającego zagra w następnym sezonie w klasie „B”, 

przegrany w klasie „C”. 
IV. Wariant IV - Spadają trzy drużyny do klasy „A” 

1. Spadki i baraże klasa „A” 
1.a) Z klasy „A” do „B” spadają drużyny, które zajmą w rozgrywkach 11,12,13 i 14 miejsce. 
1.b) Drużyny zajmujące  9 i 10 miejsce rozegrają  baraż z drużynami które zajęły 2 miejsca w  kl. 

„B”, o 2 wolne miejsca w klasie „A”. 



1.c) Pary zostaną wybrane drogą losowania: drużyny z kl. A 9 i 10 miejsce z wicemistrzami klas 
„B”. 

1.d) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „B”. 
1.e) Wygrane drużyny meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „A”, a przegrane 

w klasie „B”. 
2. Spadki i baraże klasa „B” 

2.a) Z każdej grupy klasy „B” do klasy „C” spadają drużyny, które zajmą w rozgrywkach 11 i 12 
miejsce. 

2.b) Drużyny zajmujące 10 miejsce w obu grupach klasy „B” rozegrają baraż z losowo wybranymi 
drużynami z miejsc trzy i cztery w klasie „C” o dwa wolne w klasie „B” 

2.c) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „C” 
2.d) Wygrane drużyny meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „B”, a przegrane 

w klasie „C” 
V. Wariant V - Spadają cztery drużyny do klasy „A” 

1. Spadki i baraże klasa „A” 
1.a) Z klasy „A” do „B” spadają drużyny, które zajmą w rozgrywkach 10, 11, 12, 13 i 14 miejsce. 
1.b) Drużyny zajmujące  8 i 9 miejsce rozegrają  baraż z drużynami, które zajęły 2 miejsca w  kl. 

„B”, o 2 wolne miejsca w klasie „A”. 
1.c) Pary zostaną wybrane drogą losowania: drużyny z kl. „A” z 8 i 9 miejsca z wicemistrzami klas 

„B”. 
1.d) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „B”. 
1.e) Wygrane drużyny meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „A”, a przegrane 

w klasie „B”. 
2. Spadki, awanse i baraże o klasę „B” 

2.a) Z każdej grupy klasy „B” do klasy „C” spadają drużyny, które zajmą w rozgrywkach 11 i 12 
miejsce. 

2.b) Drużyny zajmujące 10 miejsce w obu grupach klasy „B” rozegrają baraż z losowo wybranymi 
drużynami z miejsc trzy i cztery w klasie „C” o jedno wolne w klasie „B”. 

2.c) Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z klasy „C”. 
2.d) Przegrane drużyny pierwszych meczy barażowych zagrają w następnym sezonie w klasie „C”. 

Wygrane drużyny zagrają w barażu uzupełniającym o 1 wolne miejsce w klasie „A”, a 
gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie. 
2.d.I. Zwycięzca barażu uzupełniającego zagra w następnym sezonie w klasie „B”, 

przegrany w klasie „C”. 
 

Artykuł 2 – 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.  

 
Artykuł 3 – 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, według obowiązującej reguły FIFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 
drużyn,  

3. Przy dalszej równości, zarządza się wykonanie rzutów z punktu karnego wg procedur wyłaniania 
znajdujących się w przepisach gry w piłkę nożną  
 

Artykuł 4 – Sędziowie  

 

I. Koszty sędziowskie pokrywają gospodarze poszczególnych zawodów.  
II. Zawody barażowe prowadzi trójka sędziów wg stawki ryczałtu sędziowskiego obowiązującego w 

sezonie 2017/2018, dla klasy w której występował gospodarz zawodów.  
III. Obsadę sędziowską zapewnia KS PPPN.  

 
 

Artykuł 5 – 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 2017/2018.  
 

 
 
 



 
 
 

Artykuł 6 – 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.  


