Legnica – 06.08.2018 r.

ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK DZPN
NA SEZON 2018/2019 - dotyczy OZPN w Legnicy
ROZDZIAŁ VII – AWANS-SPADEK I WERYFIKACJA

§ 31 awans
1. Drużyny klasy okręgowej i klas niższych w sezonie 2018/2019 będą rozgrywały mecze
mistrzowskie w niżej wymienionych składach (Regulamin rozgrywek D ZPN na sezon
2018/2019 Rozdział VI § 19 :
b) klasa okręgowa
- 1 grupa – 16 drużyn
d) klasa „A”
- 3 grupy – do 16 drużyn (podział terytorialny)
f) klasa „B”
- 5 grup –w ilość drużyn w zależności od zgłoszeń
(podział terytorialny).
Regulamin rozgrywek DZPN na sezon 2018/2019) (awans – spadek § 29 pkt. 1,2 , )
2. Awans do III ligi i spadki z IV ligi określa par. 30 pkt. 1, 2)
3. Awans do IV ligi uzyskuje mistrz i wicemistrz klasy okręgowej. W przypadku rezygnacji z
awansu mistrza lub wicemistrza klasy okręgowej seniorów , prawo awansu do IV ligi
przechodzi na drużyny z III i najwyżej IV miejsca w tabeli , jeżeli i one zrezygnują z awansu
wówczas utrzymują się zespoły z najwyższych lokat spadkowych IV ligi .
4. W przypadku, gdy klub klasy okręgowej zajmie miejsce premiowane awansem, a nie spełni
warunków licencyjnych dla klasy wyższej w terminie do dnia 30.06.2019, pozostaje w danej
klasie rozgrywkowej i nie awansuje do klasy wyższej. W takim przypadku prawo awansu
uzyskuje następna drużyna (trzecia z największą ilością zdobytych punktów spełniająca
wymogi licencyjne do dnia 30.06.2019r (Rozdział VII Regulaminu rozgrywek D ZPN na sezon
2018/2019 § 29 pkt.1,2).
5.
Awans z klasy „A” do klasy okręgowej seniorów uzyskają mistrzowie poszczególnych
grup + 1 drużyna z 2-go miejsca z największą średnią punktową, obliczoną z ilości
zdobytych punktów w stosunku do ilości rozegranych zawodów. W przypadku gdy wszystkie
trzy zespoły z drugich miejsc będą posiadały tą samą średnią punktową (i wyrażą zgodę na
awans do klasy okręgowej), zostanie sporządzona „mini tabela”, o awansie będzie decydowała
lepsza różnica bramek, w dalszej kolejności liczba bramek strzelonych. W przypadku gdy
dwie drużyny z drugich miejsc będą posiadały tą samą najwyższą średnią punktową o awansie
rozstrzygnie spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczone przez Wydział Gier O
ZPN w Legnicy. Jeżeli wynik będzie remisowy sędzia zarządzi wykonywanie rzutów karnych
według obowiązujących przepisów. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy
piłkarze którzy brali udział w grze w momencie zakończenia meczu. Nie obowiązuje zasada
złotej bramki. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej samej bramki o czym
decyduje sędzia. Uznanie bramki może nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego. Zdobyte bramki
z tzw. „dobitki” są nieważne.
Gdy zrezygnują z prawa awansu wszystkie drużyny z 2 miejsc ,żadna inna drużyna
dodatkowo nie awansuje do Klasy „O” lecz pozostanie w Klasie „O” zespół, który był najwyżej
sklasyfikowany w strefie spadkowej.

6.
Awans z klasy „B” do klasy „A” uzyskają mistrzowie 5 -ciu grup +1 drużyna z 2-go
miejsca z najwyższą średnią punktową. W przypadku rezygnacji z awansu mistrza grupy
„brak licencji, inne przyczyny” awans uzyskuje następny (drugi z tej grupy) zespół. W
przypadku rezygnacji z awansu zespołu najwyżej sklasyfikowanego z najwyższą średnią
punktową z drugiego miejsca ,prawo do awansu przechodzi na następną drużynę ze
sporządzonej mini tabeli. Gdy wszystkie drużyny z 2 miejsca zrezygnują z awansu , nie
awansuje żadna drużyna z 3 miejsca, ich miejsce zajmą zespoły klasy A z najwyższych lokat
spadkowych (z najwyższą średnią punktową).

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE
1. Zgłoszenia do rozgrywek grup młodzieżowych obowiązują przez sezon rozgrywkowy
2018/2019 który ze względu na awanse i spadki do Ligi Dolnośląskiej, z podziałem na dwie
części: sezon jesień 2018 (od 1 lipca 2018r do 30.11.2018r) i sezon wiosna 2019 (od 28.02.2019r
do 30.06.2019r) .
2. Rozgrywki klasy Okręgowej juniorów A1/A2 odbywają się systemem jednorundowym
sezon Jesień 2018. W rozgrywkach klasy okręgowej juniorów A1/A2 w sezonie 2018/2019
bierze udział maksymalnie 18 drużyn w dwóch grupach, gr I – 9 zespołów gr II – 9 zespołów .
O wyłonieniu mistrza klasy okręgowej zadecyduje mecz barażowy zespołów które zajęły
pierwsze miejsca w swoich grupach. Awans do Ligi Dolnośląskiej po sezonie Jesień 2018
uzyska mistrz klasy okręgowej Juniorów, w przypadku gdy zrezygnuje z awansu prawo to
uzyskuje v-ce mistrz. Jeśli obydwa zespoły zrezygnują z awansu nie awansuje żaden zespół z 2
miejsc w grupach. Po sezonie Jesień 2018 możliwy jest nowy podział klasy Okręgowej
Juniorów A1/A2 na I ligę Okręgową (w której znajdą się po cztery najwyżej sklasyfikowane
zespoły z obu grup sezonu Jesień 2018), i na II ligę Okręgową ( pozostałe zespoły z obu grup).
3. Rozgrywki klasy Okręgowej juniorów młodszych B1/B2 w sezonie 2018/2019 odbywają się
systemem jednorundowym z podziałem na dwie części: sezon jesień 2018 (od 1 lipca 2018r do
30.11.2018r) i sezon wiosna 2019 (od 28.02.2019r do 30.06.2019r) . Przed sezonem wiosna 2019
tabela zostaje wyzerowana.
W rozgrywkach klasy okręgowej juniorów B1/B2 w sezonie 2018/2019 bierze udział 13
zespołów w jednej grupie.
Mistrz uzyskuje awans do ligi Dolnośląskiej, w przypadku rezygnacji prawo to uzyskuje v-ce
mistrz, Jeśli obydwa zespoły zrezygnują z awansu nie awansuje żaden zespół.
4. Rozgrywki klasy Okręgowej Trampkarzy C1/C2 w sezonie 2018/2019 odbywają się
systemem jednorundowym z podziałem na dwie części: sezon jesień 2018 (od 1 lipca 2018r do
30.11.2018r) i sezon wiosna 2019 (od 28.02.2019r do 30.06.2019r) .
W klasie okręgowa trampkarzy C1/C2 - udział bierze w sezonie 2018/2019 – 19 drużyn :
grupa I – 7, grupa II i III – 6. Zespoły w grupach grają systemem mecz i rewanż
Awans do ligi dolnośląskiej po sezonie jesień 2018 – uzyska zespół z najwyższą średnią
punktową obliczoną z ilości zdobytych punktów do rozegranych meczów, z pierwszych miejsc
w grupach, w przypadku gdy zespoły będą miały tą samą średnią punktową o awansie będzie
decydowała lepsza różnica bramek, w dalszej kolejności liczba bramek strzelonych. Przy
dalszej równości nastąpi losowanie w siedzibie OZPN w obecności zainteresowanych klubów.
W przypadku gdy zespół z najwyższą średnią punktową zrezygnuje z awansu prawo to
przechodzi odpowiednio na drugi lub trzeci zespół z najwyższą średnią. Jeżeli wszystkie
zespoły z trzech pierwszych miejsc zrezygnują z awansu nie awansuje żaden zespół.

W sezonie wiosna 2018 dwa pozostałe zespoły z pierwszych miejsc, drugie i trzecie zespoły z
każdej z trzech grup utworzą tworzą I ligę Okręgową trampkarza (osiem zespołów) w sezonie
wiosna 2019. Jeżeli z ligi dolnośląskiej spadnie jeden zespół - w I lidze okręgowej w sezonie
wiosna 2019 znajdą się dwa zespoły z trzecich miejsc (z najwyższą średnią punktową), jeżeli z
ligi dolnośląskiej spadną dwa zespoły - w I lidze okręgowej w sezonie wiosna 2019 nie znajdzie
się żaden zespół z trzeciego miejsca. Pozostałe zespoły utworzą dwie drugie ligi okręgowe.
Po sezonie wiosna 2019 Mistrz uzyskuje awans do ligi Dolnośląskiej, w przypadku rezygnacji
prawo to uzyskuje v-ce mistrz, Jeśli obydwa zespoły zrezygnują z awansu nie awansuje żaden
zespół.
4. Rozgrywki ligi Okręgowej Młodzików D1/D2 w sezonie 2018/2019 odbywają się systemem
jednorundowym z podziałem na dwie części: sezon jesień 2018 (od 1 lipca 2018r do
30.11.2018r) i sezon wiosna 2019 (od 28.02.2019r do 30.06.2019r) .
W lidze Okręgowej Młodzików D1/D2 - udział bierze w sezonie 2018/2019 – 44 drużyny w
sześciu grupach cztery grupy po siedem zespołów i dwie grupy po osiem zespołów. Zespoły w
grupach grają systemem mecz i rewanż.
Awans do ligi dolnośląskiej po sezonie jesień 2018 – uzyska zespół z najwyższą średnią
punktową obliczoną z ilości zdobytych punktów do rozegranych meczów, z pierwszych miejsc
w grupach, w przypadku gdy dwa lub więcej zespołów będą miały tą samą średnią punktową o
awansie będzie decydowała lepsza różnica bramek, w dalszej kolejności liczba bramek
strzelonych. Przy dalszej równości nastąpi losowanie w siedzibie OZPN w obecności
zainteresowanych klubów.
W sezonie wiosna 2019 pięć pozostałych pierwszych zespołów z sześciu grup i trzy najlepsze
zespoły z drugich miejsc (zespoły z najlepszą średnią punktową ) tworzą I Ligę Okręgową
Młodzików (osiem zespołów). Jeżeli z ligi dolnośląskiej spadnie jeden zespół - w I lidze
okręgowej w sezonie wiosna 2019 znajdą się dwa zespoły z drugich miejsc (zespoły z najlepszą
średnią punktową ), jeżeli z ligi dolnośląskiej spadną dwa zespoły - w I lidze okręgowej w
sezonie wiosna 2019 znajdzie się jeden zespół z drugich miejsc (zespół z najlepszą średnią
punktową ) z lig okręgowych sezonu rundy jesień 2018. Pozostałe zespoły z sześciu grup I Ligi
Okręgowej Młodzików utworzą pięć grup II ligi Okręgowej.
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§ 31 spadek
1. Drużyny, które zajmą w klasie okręgowej miejsca - 13, 14, 15, 16
odpowiednich klas „A”.

spadają do

2. Drużyny, które zajmą w klasie okręgowej 13 i 14 miejsce, pozostaną w tej klasie w
następujących przypadkach:
a) z IV ligi nie zostanie zdegradowany żaden zespół z naszego okręgu,
b) nie zostanie wycofana drużyna naszego okręgu z III ligi.

c) pozostanie drużyna , która zajmie 13 miejsce , gdy z IV ligi zostanie zdegradowany 1
zespół z naszego okręgu i nie zostanie wycofana drużyna z III ligi (O ZPN Legnica)
3. Drużyny które zajmą w poszczególnych grupach klasy „A” miejsca - 15, 16 spadają
do odpowiednich klas „B”.
4. Ilość drużyn opuszczających Klasę A po zakończeniu sezonu 2018/2019 może być
pomniejszona w przypadkach opisanych w punkcie 2 aneksu.
5. Ilość dodatkowo spadających zespołów z klasy okręgowej i z klas niższych uzależniona jest
ilością drużyn macierzystego ZPN opuszczających IV ligę oraz wycofanych z III ligi w
trakcie sezonu 2018/2019.
6.Poszczególne klasy (O, A) dodatkowo opuści tyle drużyn, aby po spadku z IV ligi i
przyjęciu drużyn wycofanych z III ligi oraz zapewnieniu awansu dla mistrzów klas O, A, B
poszczególne grupy rozgrywkowe zawierały odpowiednią liczbę drużyn, i tak:
a) klasę okręgową opuści tyle drużyn, aby po awansie mistrzów grup klasy „A” i przyjęciu
zdegradowanych z IV ligi zespołów macierzystego ZPN było 16 drużyn. Ilość drużyn
opuszczających klasę okręgową może być powiększona o zespoły III ligi, które, wycofały się
przed lub w trakcie sezonu. W przypadku mniejszej ilości spadających drużyn z IV ligi , ilość
drużyn zdegradowanych zostanie pomniejszona.
b) klasę „A” opuści tyle drużyn z każdej grupy, aby po awansie mistrzów grup klasy „B” i
przyjęciu zespołów zdegradowanych z klasy okręgowej w trzech grupach było po 16 drużyn.
Ilość zespołów, które opuszczą klasę „A” może być powiększona o zespoły IV ligi
macierzystego ZPN, które wycofały się przed rozpoczęciem rozgrywek lub w trakcie sezonu.
W przypadku mniejszej ilości spadających drużyn z klasy O, ilość drużyn zdegradowanych
zostanie pomniejszona.
7. W przypadku, gdy macierzysty ZPN nie prowadzi klasy „C”, drużyny klasy „B”, które
wycofały się z rozgrywek, mogą być pozbawione prawa uczestnictwa w rozgrywkach w
następnym sezonie, zaś drużyny, które zostaną z nich wykluczone przez Wydział Gier będą
pozbawione prawa uczestnictwa w rozgrywkach w następnym sezonie.
8. Z klasy okręgowej juniorów A1/A2 , B1/B2 nie spadnie żadna drużyna – ilość grup
uzależniona jest od zgłoszeń zespołów do rozgrywek na sezon 2019/2020. Maksymalna
ilość zespołów w grupie 14.
9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach klas trampkarzy C1/C2 i młodzików D1/D2 nie są
degradowane- ilość grup jest zależna od zgłoszeń, maksymalna ilość drużyn w grupie – 8,
podział grup terytorialny.
Zatwierdzony przez Zarząd OZPN Legnica - dnia 06.08.2018r
Prezes O ZPN Legnica
Maria Kajdan

