
 

 

 

Olsztyn, 18 czerwca 2018r. 

L.dz.    37   /2018 

 

Kluby IV ligi, Klasy okręgowej i Klasy A 

 

Wydział Gier i Ewidencji WMZPN informuje, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 

7 Regulaminu Rozgrywek WMZPN na sezon 2018/2019, zostaną rozegrane mecze barażowe o awans 

do IV ligi,  mecze barażowe o awans do Klasy okręgowej oraz ze względu na ilość spadków mecze 

barażowe o utrzymanie w Klasie A. 

Baraże o grę w IV lidze w sezonie 2018/2019 

W barażach uczestniczą drużyny, które zajęły 2. miejsca w obu grupach Klasy okręgowej  

i drużyny, które zajęły 11. i 12. miejsce w IV lidze. 

Baraże między IV ligą a klasą okręgową zostaną rozegrane według następujących zasad: 

1. 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. Losowanie zostanie przeprowadzone 18.06.2018 o godz. 13:00 w siedzibie 

WMZPN. 

2. Baraże rozgrywa się w systemie mecz i rewanż; gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna 

IV ligi, gospodarzem meczu rewanżowego jest drużyna z Klasy okręgowej. 

3. 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. 

4. Jeżeli 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. 

5. Baraż odbywa się na zasadach obowiązujących w klasie niższej, tj. klasie okręgowej (np. liczba 

zmian, limit młodzieżowców). 



 

6. Dyscyplina: 
Liczba żółtych kartek otrzymanych do tej pory jest brana pod uwagę. 
Kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej 
liczby ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w rozgrywkach, podlegają 
wykonaniu w meczach barażowych. 
Kary dyscyplinarne nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby 
ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych,  
są wykonywane w kolejnym meczu barażowym lub w kolejnym sezonie rozgrywkowym. 

 

W barażach uczestniczą: 

1. MKS Zatoka Braniewo (IV liga – miejsce 11) 

2. MKS Korsze (IV liga – miejsce 12) 

3. LKS Różnowo (Klasa okręgowa grupa 1 – miejsce 2) 

4. MKS Olimpia Olsztynek (Klasa okręgowa grupa 2 – miejsce 2) 

 

W wyniku przeprowadzonego losowanie uzyskaliśmy pary meczów barażowych o grę w IV lidze: 

MKS Korsze – MKS Olimpia Olsztynek 23.06.2018 godz. 17:00 (sobota) 

MKS Olimpia Olsztynek – MKS Korsze 27.06.2018 godz. 17:00 (środa) 

 

MKS Zatoka Braniewo – LKS Różnowo 23.06.2018 godz. 17:00 (sobota) 

LKS Różnowo – MKS Zatoka Braniewo 27.06.2018 godz. 17:00 (środa) 

 

Zwycięskie drużyny będą uczestniczyć w sezonie 2018/2019 w IV lidze, przegrane drużyny w nowym 

sezonie uczestniczyć będą w Klasie okręgowej. 

 



 

Baraże o grę w Klasie Okręgowej w sezonie 2018/2019 

W barażach uczestniczą cztery zespoły, które zajęły 2. miejsca w każdej z grup Klasy A i sześć 

zespołów Klasy okręgowej, które zajęły 12., 13., i 14. miejsce w obu grupach Klasy okręgowej. 

Baraże między A klasą a klasą okręgową zostaną rozegrane według następujących zasad: 

1. 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). Losowanie zostanie przeprowadzone 18.06.2018 o godz. 13:00 w siedzibie 
WMZPN. 

2. Baraże rozgrywa się w systemie mecz i rewanż; gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna 

klasy okręgowej, gospodarzem meczu rewanżowego jest drużyna z A klasy. 

3. 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. 

4. Jeżeli drużyna A klasy, która wywalczyła prawo gry w barażu zrezygnuje z tego prawa, to 

możliwość gry w barażu otrzymuje trzecia drużyna z jej grupy 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. 

5. Baraż odbywa się na zasadach obowiązujących w klasie niższej, tj. A klasie (np. liczba zmian, 

limit młodzieżowców). 

6. Dyscyplina: 
Liczba żółtych kartek otrzymanych do tej pory jest brana pod uwagę. 
Kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej 
liczby ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w rozgrywkach, podlegają 
wykonaniu w meczach barażowych. 
Kary dyscyplinarne nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby 
ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych,  
są wykonywane w kolejnym meczu barażowym lub w kolejnym sezonie rozgrywkowym. 

 

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 barażach przedwstępnych uczestniczą: 

DKS Dobre Miasto (Klasa okręgowa grupa 1 – miejsce 14, 24 pkt.) 

LZS Czarni Rudzienice (Klasa okręgowa grupa 2 – miejsce 14, 31 pkt.) 

KS Żagiel Piecki (Klasa okręgowa grupa 1 – miejsce 12, 29 pkt.) 

LZS Radomniak Radomno (Klasa okręgowa grupa 2 – miejsce 12, 34 pkt.)  

 

Mecze o prawo gry w barażach (gospodarz meczu na pierwszym miejscu – większa ilość punktów): 

1. LZS Czarni Rudzienice – DKS Dobre Miasto 20.06.2018 godz. 17:00 (środa) 

Zwycięzca meczu będzie brał udział w barażu o klasę okręgową 

Przegrany meczu w sezonie 2018/2019 będzie uczestniczył w Klasie A 

 

2. LZS Radomniak Radomno - KS Żagiel Piecki 20.06.2018 godz. 17:00 (środa) 

Zwycięzca meczu w sezonie 2018/2019 będzie uczestniczył w Klasie okręgowej 

Przegrany meczu będzie brał udział w barażu o klasę okręgową 

 

W barażach o klasę okręgową uczestniczą: 

Zwycięzca meczu LZS Czarni Rudzienice - DKS Dobre Miasto 

Przegrany meczu LZS Radomniak Radomno - KS Żagiel Piecki 

GKS Polonia Iłowo (Klasa okręgowa grupa 2 – miejsce 13) 

KS Mazur Pisz (Klasa okręgowa grupa 1 – miejsce 13) 

KS Pojezierze Prostki (Klasa A Grupa 1 – miejsce 2) 

LKS Tyrowo (Klasa A Grupa 2 – miejsce 2) 

MKS Polonia Lidzbark Warmiński (Klasa A Grupa 3 – miejsce 2) 

KS Gmina Kozłowo (Klasa A Grupa 4 – miejsce 2) 

 

W wyniku przeprowadzonego losowanie uzyskaliśmy pary meczów barażowych o grę w Klasie 

okręgowej: 

KS Mazur Pisz - MKS Polonia Lidzbark Warmiński 23.06.2018 godz. 17:00 (sobota) 

MKS Polonia Lidzbark Warmiński – KS Mazur Pisz 27.06.2018 godz. 17:00 (środa) 

 

GKS Polonia Iłowo –KS Gmina Kozłowo 23.06.2018 godz. 17:00 (sobota) 

KS Gmina Kozłowo – GKS Polonia Iłowo 27.06.2018 godz. 17:00 (środa) 

 

LZS Radomniak Radomno/KS Żagiel Piecki (przegrany) - KS Pojezierze Prostki 23.06.2018 godz. 17:00 

(sobota) 

KS Pojezierze Prostki – LZS Radomniak Radomno/KS Żagiel Piecki (przegrany)27.06.2018 godz. 17:00 

(środa) 

 

LZS Czarni Rudzienice/DKS Dobre Miasto (zwycięzca) – LKS Tyrowo 23.06.2018 godz. 17:00 (sobota) 

LKS Tyrowo – LZS Czarni Rudzienice/DKS Dobre Miasto (zwycięzca)27.06.2018 godz. 17:00 (środa) 

 
Zwycięskie drużyny będą uczestniczyć w sezonie 2018/2019 w Klasie okręgowej, przegrane drużyny  

w nowym sezonie uczestniczyć będą w Klasie A. 

 



 

Baraże o grę w Klasie A w sezonie 2018/2019 

Baraże między A klasą zostaną rozegrane według następujących zasad: 

1. Przeprowadza się losowanie pomiędzy zespołami A klasy, o to który z nich zagra z kim. 
Losowanie zostanie przeprowadzone 18.06.2018 o godz. 13:00 w siedzibie WMZPN. 

2. Baraże rozgrywa się w systemie jednego meczu; gospodarz meczu zostanie wyłoniony  

w drodze losowania; 

3. Drużyny zagrają w systemie Play off - 3 miejsca gwarantujące utrzymanie w klasie A. Między 

drużynami zostaną rozegrane po jednym meczu półfinałowym. Zwycięzcy uzyskają 

bezpośrednie utrzymanie w Klasie A, natomiast przegrani rozegrają między sobą jeden mecz, 

w wyniku którego zwycięzca utrzyma miejsce w Klasie A, natomiast przegrany w nowym 

sezonie uczestniczyć będzie w Klasie B. Gospodarzem meczu nr 3 jest przegrana drużyna 

meczu nr 1. 

4. Baraż odbywa się na zasadach obowiązujących w klasie A. 

5. Dyscyplina: 
Liczba żółtych kartek otrzymanych do tej pory jest brana pod uwagę. 
Kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej 
liczby ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w rozgrywkach, podlegają 
wykonaniu w meczach barażowych. 
Kary dyscyplinarne nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby 
ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych,  
są wykonywane w kolejnym meczu barażowym lub w kolejnym sezonie rozgrywkowym. 

 

W barażach o utrzymanie w Klasie A uczestniczą drużyny, które zajęły 10. miejsca w swoich grupach: 

1. LKS Reduta Bisztynek (Grupa 1) 

2. KS Jastrząb Ględy (Grupa 2) 

3. KS Leśnik Nowe Ramuki (Grupa 3) 

4. LZS Mszanowo (Grupa 4) 

 

W wyniku przeprowadzonego losowania uzyskaliśmy pary meczów barażowych o grę Klasie A: 

Mecz nr 1 KS Leśnik Nowe Ramuki – LZS Mszanowo 23.06.2018 godz. 17:00 (sobota) 

Mecz nr 2 KS Jastrząb Ględy – LKS Reduta Bisztynek 23.06.2018 godz. 17:00 (sobota) 

Mecz nr 3 Przegrany meczu nr 1 – Przegrany meczu nr 2 30.06.2018 godz. 17:00 (sobota) 

Zwycięskie drużyny meczów nr 1, 2, 3 w sezonie 2018/2019 uczestniczyć będą w Klasie A, przegrana 

drużyna meczu nr 3 w nowy sezonie uczestniczyć będzie w Klasie B. 

 

Kierownik ds. Rozgrywek 

 

 

Piotr Kurt 

Przewodniczący  

Wydziału Gier i Ewidencji 

 

Wiesław Sopyła 

 


