ZAŁĄCZNIK NR 7
DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/2019
- ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW –
Pkt.

1.

2.

3.

4.

5.

Klasa rozgr.
(kat. wiek.)

Awanse do wyższych klas rozgrywkowych

Spadki do niższych klas rozgrywkowych

Z IV ligi spada tyle drużyn, aby po awansie do III ligi i ewentualnych spadkach z III ligi oraz jej
uzupełnieniu poprzez awans mistrzów każdej z grup klasy okręgowej i rozegraniu baraży o utrzymanie
IV liga
Do III ligi:
w IV lidze, liczyła ona 16 zespołów (z uwzględnieniem zapisów uchwały nr 27/7/Z/2017 z dnia 17 lipca
Seniorzy
pierwszy zespół.
2017 roku Zarządu WMZPN w sprawie umożliwienia klubom szczebla centralnego oraz III i IV ligi
zgłoszenia drużyn rezerw odpowiednio do IV ligi, klasy okręgowej i A klasy).
Z każdej z grup klasy okręgowej spada tyle zespołów, aby po awansach do IV ligi, spadkach z IV ligi i
rozegraniu baraży o awans do IV ligi oraz uzupełnieniu ich poprzez awans mistrzów każdej z grup A
Do IV ligi awansują bezpośrednio pierwsze
Klasa okr.
klasy i rozegraniu baraży o utrzymanie w klasie okręgowej liczyły one po 16 zespołów każda (z
zespoły każdej z grup. Drugie zespoły każdej z
Seniorzy
uwzględnieniem zapisów uchwały nr 27/7/Z/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku Zarządu WMZPN w sprawie
grup awansują do baraży o awans do IV ligi.
umożliwienia klubom szczebla centralnego oraz III i IV ligi zgłoszenia drużyn rezerw odpowiednio do IV
ligi, klasy okręgowej i A klasy).
Z A klasy spada tyle zespołów, by po jej uzupełnieniu przez mistrzów i wicemistrzów grup B klasy oraz
Do klasy okręgowej awansują bezpośrednio
po awansach do klasy okręgowej i rozegraniu baraży o awans do klasy okręgowej, liczyła ona w każdej z
A klasa
pierwsze zespoły każdej z grup. Drugie
grup 12 zespołów (z uwzględnieniem zapisów uchwały nr 27/7/Z/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
Seniorzy
zespoły każdej z grup awansują do baraży o
Zarządu WMZPN w sprawie umożliwienia klubom szczebla centralnego oraz III i IV ligi zgłoszenia drużyn
awans do klasy okręgowej.
rezerw odpowiednio do IV ligi, klasy okręgowej i A klasy).
Do A klasy awansują pierwsze i drugie zespoły
B klasa
w przypadku grup przynajmniej 8
Nie przewiduje się.
Seniorzy
drużynowych; pierwsze zespoły w przypadku
grup 7 i mniej drużynowych
Baraże między IV ligą a klasą okręgową, o których mowa w pkt. 1 i 2 zostaną rozegrane według następujących zasad:
a) w barażach uczestniczą drugie zespoły każdej grupy klasy okręgowej oraz dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny z drużyn spadających z IV ligi,
b) przeprowadza się losowanie pomiędzy drugimi zespołami klasy okręgowej o to, który z nich zagra z wyżej sklasyfikowanym spadkowiczem, a który zagra z niżej
sklasyfikowanym spadkowiczem,
c) baraże rozgrywa się w systemie mecz i rewanż; gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna IV ligi, gospodarzem meczu rewanżowego jest drużyna z kl. okr.,
d) zwycięzcy baraży (2 drużyny) awansują do IV ligi / utrzymują się w IV lidze; przegrani baraży (2 drużyny) pozostają w IV lidze / spadają do klasy okręgowej,
e) jeśli drużyna klasy okręgowej, która wywalczyła prawo gry w barażu zrezygnuje z tego prawa, to możliwość gry w barażu otrzymuje trzecia drużyna z jej grupy
klasy okręgowej, jeśli i ona odmówi w IV lidze utrzymuje się najwyżej sklasyfikowany spadkowicz zakwalifikowany do baraży, a w drugiej parze barażowej gra
niżej sklasyfikowany spadkowicz zakwalifikowany do baraży z drugim zespołem z drugiej grupy klasy okręgowej; jeśli z gry w barażu zrezygnuje jeden ze
spadkowiczów zakwalifikowanych do baraży, to spada on do klasy okręgowej, a do IV ligi awansuje zespół klasy okręgowej z jego pary barażowej,
f) baraż odbywa się na zasadach obowiązujących w klasie niższej, tj. klasie okręgowej (np. liczba zmian, limit młodzieżowców).
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6.

7.

8.

9.

Baraże między A klasą a klasą okręgową, o których mowa w pkt. 2 i 3 zostaną rozegrane według następujących zasad:
a) w barażach uczestniczą drugie zespoły każdej grupy A klasy oraz po dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny z drużyn spadających w każdej z grup klasy okręgowej,
b) przeprowadza się losowanie pomiędzy drugimi zespołami A klasy o to, który z nich zagra z którym spadkowiczem; przy losowaniu uwzględnia się podział
terytorialny w celu ograniczenia kosztów dojazdu (drużyny z 1 i 3 grupy A klasy będą losowane z drużynami 1 grupy klasy okręgowej, a drużyny z 2 i 4 grupy A
klasy będą losowane z drużynami 2 grupy klasy okręgowej),
c) baraże rozgrywa się w systemie mecz i rewanż; gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna klasy okręgowej, gospodarzem meczu rewanżowego jest drużyna z
A klasy ,
d) zwycięzcy baraży (4 drużyny) awansują do klasy okręgowej / utrzymują się w klasie okręgowej; przegrani baraży (4 drużyny) pozostają w A klasie / spadają do A
klasy,
e) jeśli drużyna A klasy, która wywalczyła prawo gry w barażu zrezygnuje z tego prawa, to możliwość gry w barażu otrzymuje trzecia drużyna z jej grupy
f) A klasy, jeśli i ona odmówi w klasie okręgowej utrzymuje się najwyżej sklasyfikowany spadkowicz zakwalifikowany do baraży (w przypadku dwóch drużyn
decyduje kolejno: współczynnik zdobytych punktów na ilość meczów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, większa
ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, mecz barażowy); jeśli z gry w barażu zrezygnuje jeden ze spadkowiczów
zakwalifikowanych do baraży, to spada on do A klasy, a do klasy okręgowej awansuje zespół A klasy z jego pary barażowej,
g) baraż odbywa się na zasadach obowiązujących w klasie niższej, tj. A klasie (np. liczba zmian, limit młodzieżowców),
h) jeżeli drużynę do baraży o utrzymanie w klasie okręgowej trzeba będzie wyłonić spośród dwóch drużyn, które zajęły to samo miejsce w swoich grupach klasy
okręgowej, przeprowadza się wstępny baraż o prawo gry w barażu o utrzymanie w klasie okręgowej. Taki baraż zostanie rozegrany w formule jednego meczu na
boisku tej drużyny, która ma wyższy współczynnik zdobytych punktów na ilość meczów (w razie równego współczynnika decyduje kolejno korzystniejsza różnica
bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, losowanie).
W przypadku rezygnacji któregokolwiek zespołu z prawa bezpośredniego awansu, jego miejsce zajmie ta drużyna, która w grupie, z której wywodził się zespół
rezygnujący z awansu zajęła miejsce kolejne tj. drugie przy jednym zespole awansującym lub trzecie przy dwóch zespołach awansujących. W przypadku zaś jeśli i
ona zrezygnuje z prawa awansu jej miejsce zajmie drużyna, która spośród zespołów spadających z ligi zajęła najwyższe miejsce.
W przypadku, kiedy dla spełnienia wymaganej liczby zespołów w każdej z grup klasy okręgowej seniorów wymagany będzie spadek kolejnych drużyn, wówczas
odbywać się on będzie według następujących zasad:
a) przy parzystej liczbie zespołów stanowić je będą drużyny, które w swoich grupach zajęły odpowiednio kolejne miejsca;
b) przy nieparzystej liczbie zespołów, drużyna przegrana z wstępnego barażu o prawo gry w barażu o utrzymanie w klasie okręgowej, o którym mowa w pkt. 6 lit. h)
niniejszego załącznika.
W przypadku, kiedy dla spełnienia wymaganej liczby zespołów w każdej z grup klasy A wymagany będzie spadek kolejnych drużyn, wówczas Komisja Rozgrywek
WMZPN zarządzi rozegranie meczów barażowych pomiędzy zespołami, które w swoich grupach zajęły odpowiednio miejsca skutkujące koniecznością rozegrania
takiego barażu.
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W rozgrywkach juniorów:
a) drużyny zajmujące po rundzie jesiennej pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach rozgrywkowych w I ligach awansują do finałów o tytuł Mistrza
Województwa Rundy Jesiennej. W rozgrywkach juniorów drużyny zajmujące po rundzie wiosennej pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach rozgrywkowych
w I ligach awansują do finałów o tytuł Mistrza Województwa Rundy Wiosennej. Formułę rozgrywania fazy pucharowej na podstawie liczby i liczebności grup
10.
ustala Dział Rozgrywek WMZPN przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych danej rundy.
b) do barażu o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-18 awansuje drużyna wyłoniona w barażu między Mistrzem Województwa Rundy Jesiennej i Mistrzem
Województwa Rundy Wiosennej. Formułę i zasady rozgrywania barażu ustala Dział Rozgrywek WMZPN przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych rundy jesiennej.
a) jeżeli oprócz I ligi zostanie utworzona również II liga, to Dział Rozgrywek WMZPN przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej ustali zasady awansu i spadku
między I i II ligą.
W rozgrywkach juniorów młodszych i trampkarzy:
a) rozgrywki ligowe juniorów młodszych i trampkarzy rozgrywane są osobno w każdej rundzie rozgrywkowej, tj. osobno w rundzie jesiennej i osobno w rundzie
wiosennej. Po rundzie jesiennej zerują się punkty i tabele liczone są od nowa; nie zerują się natomiast żółte kartki i kary zawodników, których liczenie
kontynuowane jest w rundzie wiosennej.
b) drużyny wygrywające po rundzie jesiennej swoje grupy rozgrywkowe w Ekstraklasach otrzymują tytuł Mistrza Województwa Rundy Jesiennej, a drużyny
wygrywające po rundzie wiosennej swoje grupy rozgrywkowe w Ekstraklasach otrzymują tytuł Mistrza Województwa Rundy Wiosennej. Drużyny wygrywające
po rundzie jesiennej swoje grupy rozgrywkowe w I i II ligach otrzymują tytuł Mistrza Rundy Jesiennej danej grupy, a drużyny wygrywające po rundzie wiosennej
11.
swoje grupy rozgrywkowe w I i II ligach otrzymują tytuł Mistrza Rundy Wiosennej danej grupy.
c) po każdej rundzie (jesiennej i wiosennej) do baraży o awans do centralnej ligi juniorów U-17 (junior młodszy) i centralnej ligi juniorów U-15 (trampkarz)
awansują drużyny, które odpowiednio w rozgrywkach Ekstraklasy juniorów młodszych i Ekstraklasy trampkarzy uzyskają tytuł Mistrza Rundy.
d) po każdej rundzie (jesiennej i wiosennej) następują awanse i spadki. Z I ligi do Ekstraklasy awansują drużyn z pierwszych miejsc. Z Ekstraklasy spadają drużyn z 7
i 8 miejsca. Dodatkowo rozgrywa się baraże między drużynami z drugich miejsc I ligi z drużynami z 5 i 6 miejsca Ekstraklasy (1 mecz na boisku drużyny z
Ekstraklasy). Awans do CLJ U-17 i spadek z tej ligi zmieniają liczbę spadkowiczów z Ekstraklasy. Z II ligi do I ligi awansują drużyny z pierwszych miejsc. Z I ligi
spadnie tyle drużyn, aby po spadkach z Ekstraklasy i awansach z II ligi liczyła po 8 drużyn w obu grupach.
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W rozgrywkach młodzików:
a) rozgrywki ligowe młodzików rozgrywane są osobno w każdej rundzie rozgrywkowej, tj. osobno w rundzie jesiennej i osobno w rundzie wiosennej. Po rundzie
jesiennej zerują się punkty i tabele liczone są od nowa; nie zerują się natomiast żółte kartki i kary zawodników, których liczenie kontynuowane jest w rundzie
wiosennej.
b) jesienią 2018 roku rozgrywki rozpoczną się w podziale na I i II ligę. W I lidze zagrają zespoły, które wiosną 2018 roku grały w Ekstraklasie (12 drużyn) oraz
pierwsze i drugie zespoły wszystkich sześciu grup I ligi z rundy wiosennej 2018 roku (12 drużyn). Zostaną one podzielone na 4 grupy po 6 drużyn (10 terminów).
Pozostałe drużyny zagrają w II lidze i zostaną podzielone na grupy po 6 drużyn (10 terminów).
c) wiosną 2019 roku rozgrywki będą podzielone na trzy klasy: Ekstraklasę, I i II ligę. W Ekstraklasie (2 grupy po 6 drużyn – 10 terminów) zagrają pierwsze trzy
drużyny z każdej grupy I ligi z rundy jesiennej (12 drużyn). Po zakończeniu fazy grupowej w Ekstraklasie zostanie rozegrana faza pucharowa (2 terminy) w celu
wyłonienia Mistrza Województwa oraz ustalenia kolejności drużyn w Ekstraklasie. W I lidze wiosną 2019 roku zagrają drużyny, które jesienią w I ligach zajęły
12.
miejsca 4-6 (12 drużyn) oraz mistrzowie II lig (12 drużyn) – zostaną podzieleni na 4 grupy po 6 drużyn. Pozostałe drużyny zagrają w II lidze i zostaną podzielone
na grupy po 6 drużyn (10 terminów).
d) faza pucharowa w Ekstraklasie, o której mowa powyżej, zostanie rozegrana systemem pucharowym o miejsca 1-12. Najpierw na krzyż półfinały (1 mecz na
boisku drużyny zajmującej wyższe miejsce w tabeli) - pierwsza drużyna z pierwszej grupy z drugą drużyną z grupy drugiej, druga drużyna z pierwszej grupy z
pierwszą drużyną z grupy drugiej i analogicznie miejsca 3-4, 5-6. Następnie zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają mecze finałowe o miejsca 1, 5 i 9, a
przegrani o miejsca 3, 7 i 11 (1 mecz na boisku drużyny, która w meczu półfinałowym uzyskała wyższy bilans bramkowy; przy równym bilansie decyduje większa
liczba zdobytych bramek w meczu półfinałowym, przy dalszej równości decyduje wyższe miejsce w tabeli fazy grupowej; następnie przy tych samych miejscach
większa liczba zdobytych punktów, a przy dalszej równości losowanie).
e) od sezonu 2019/2020 roku co sezon jesienią będą 4 grupy I ligi po 6 drużyn każda (10 terminów), w których będą grać drużyny z wiosennej Ekstraklasy (12
drużyn) i po trzy najlepsze drużyny z wiosennych I lig (12 drużyn). Pozostałe drużyny będą grały w II lidze i zostaną podzielone na grupy po 6 drużyn (10
terminów). Od sezonu 2019/2020 wiosną co sezon będzie podział na Ekstraklasę, I i II ligę na takich zasadach, jak wiosną 2018 roku.
Organizacja turniejowych rozgrywek młodzieżowych (orlik, żak):
a. Rozgrywki odbywają się w systemie turniejowym.
b. Orlik i Żak – jesienią 2 etapy (6-8 terminów), wiosną liczba etapów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn,
13.
c. Na każdym etapie zostaną utworzone grupy po 4 drużyny, ewentualnie po 3 drużyny. W ramach każdej grupy zostaną rozegrane po 4 turnieje, ewentualnie
3 (każda drużyna raz gospodarzem) z udziałem wszystkich drużyn z grupy (system każdy z każdym). Nie ma awansów do kolejnych faz. Nie wyłania się
mistrza województwa.
d. Szczegółowe zasady organizacji rozgrywek w kategoriach orlik i żak określa Dział Rozgrywek WMZPN w formie komunikatów.
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