
ANEKS 
Do Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo IV Ligi i niższych klas rozgrywkowych seniorów – 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na Sezon 2018/2019  
Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu 

 
Niniejszy Aneks jest integralną częścią Regulaminu, jak wyżej i dotyczy Rozdziału 11 „Awanse 
i Spadki”. 
 

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 2018/19 
prowadzi rozgrywki w następujących 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 14 drużyn  
d. Puchar Polski. 

2. Obsadę sędziowską prowadzi KS PPPN. 
 

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: 
 

I. W rozgrywkach Klasy Okręgowej w sezonie 2019/2020 
 

1. W sezonie 2018/19 awans do IV ligi uzyskają drużyny z miejsc 1 i 2,o spadkach decydują 
podokręgi i okręg oddzielnymi regulaminami.  

2. W sezonie 2019/20 prowadzone będą dwie klasy okręgowe: Sądecko–Gorlicka 16 drużyn 
i   Podhalańsko - Limanowska 14 drużyn. 

3. Klasa Okręgowa Podhalańsko- Limanowska w sezonie 2019/20 będzie liczyć 7 
zespołów z PPPN i 7 zespołów z LPPN. 

4. Wśród drużyn należących do PPPN, a grających w sezonie 2018/19 w klasie okręgowej 

nowosądeckiej  klasę okręgową obligatoryjnie opuści najsłabsza drużyna o ile zajmie 
miejsce 15 i 16.  

a. Jeśli dwie drużyny z terenu PPPN znajdą się na miejscach 15 i 16. Drużyna z 16 
miejsca spada, a drużyna z 15 miejsca gra baraż z drużyną klasy A, która zajęła 
kolejne miejsce po pozycjach zapewniających awans do klasy okręgowej. 

5. Warunkiem koniecznym do gry w Klasie Okręgowej jest otrzymanie przez drużynę licencji 

na dany sezon rozgrywkowy. 
6. Do Klasy Okręgowej Podhalańsko-Limanowsko w sezonie 2019/20 z terenu działania 

PPPN zakwalifikują się:   
a. obligatoryjnie: 

i. spadkowicze z lig wyższych z sezonu 2018/19  
ii. mistrz Klasy A Podhalańskiej z sezonu 2018/19 

drużyny sklasyfikowane spośród drużyn należących terytorialnie do PPPN ( 

Huragan Waksmund, Jarmuta Szczawnica, Wierchy Rabka), który w sezonie 
2018/19 w klasie okręgowej ukończy na miejscach 3 – 14.  

b. do uzupełnienia w kolejności: 



i. w pierwszej drużyna z barażu, o którym mowa w pkt 1. d.a) niniejszego 

regulaminu 
ii. w następnej kolejności drużyny z Podhalańskiej Klasy A sezonu 2018/19, 

które zajęły miejsca  2 – 12 i uzyskały licencję na grę w klasie okręgowej; 
o ich rankingu decyduje miejsce w lidze 

iii. w ostatniej kolejności spadkowicz z klasy okręgowej z sezonu 
2018/, jeśli drużyny o których mowa w powyższych podpunktach nie 
uzyskają licencji;  

 
II. W rozgrywkach Klasy  A w sezonie 2018/2019 

 
1. Do Klasy Okręgowej awansuje drużyna,  która  zajmie na zakończenie  rozgrywek  

sezonu 2018/2019  pierwsze  miejsce. 
a. Liczba awansów może być powiększona tak, aby w sezonie 2019/20 w Klasie 

Okręgowej Podhalańsko-Limanowskiej grało 7 drużyn należących terytorialnie 
do PPPN. 

2. Z Klasy A do B spadają drużyny, które zajmą w rozgrywkach 13 i 14 miejsce.  
a. Liczba spadkowiczów może być powiększona tak, aby po dodaniu dwóch drużyn 

awansujących z klas B, ewentualnych spadkowiczów z lig wyższych, drużyn 
zgłoszonych po uprzednim wycofaniu się z rozgrywek oraz drużyn, które nie 
otrzymały licencji na grę w klasie wyższej Podhalańska Klasa A w sezonie 2019/20 

liczyła 14 zespołów.  
III. W rozgrywkach Klasy B w sezonie 2018/19: 

 
1. Z  każdej  grupy  Klasy  B awans  do  klasy  A  uzyskują  drużyny,  które  po  

zakończonych   rozgrywkach  sezonu  2018/19 zajmą   pierwsze  miejsca. 
b. Liczba awansów może być powiększona tak, aby Podhalańska Klasa A w sezonie 

2019/20 liczyła 14 zespołów.  

2. Z każdej z grup klasy B do klasy C obligatoryjnym spadkiem zostają objęte drużyny, które 
zajmą w rozgrywkach ostatnie miejsce.  

a. 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 
2019/20 liczyła 12 zespołów. 

 
IV. W rozgrywkach Klasy C w sezonie 2018/19 bierze udział do 14 drużyn.  

 
1. Z  Klasy C awans  do  klasy  B  uzyskują  drużyny  które  po  zakończonych rozgrywkach  

sezonu  2018/19 zajmą   pierwsze i drugie miejsce. 
a. 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 2019/20 liczyły po 12 zespołów.  

2. Jedna grupa klasy C powinna liczyć w sezonie 2019/20 do 14 drużyn. 
 
 

V. Uzupełnianie drużyn do lig rozgrywkowy przed zakończeniem sezonu 
 

1. W przypadku potrzeby uzupełnienia klasy A, o parzystą liczbę drużyn awans uzyskuje tyle 
samo drużyn z obu grup, najwyżej sklasyfikowanych w tabelach sezonu 2018/19. 

2. W przypadku potrzeby uzupełnienia klasy A, o nieparzystą liczbę drużyn WG PPPN zarządzi 
baraż o jedno miejsce pomiędzy dwoma najwyżej sklasyfikowanymi drużynami z obu grup 
klasy B, które nie uzyskały bezpośredniego awansu. 

 

VI. Uzupełnianie drużyn do lig rozgrywkowy po zakończeniem sezonu 2018/19 
 
1. Po zakończeniu sezonu 2018/19 w sytuacji, gdy klub nie otrzyma licencji uprawniającej do 

udziału 
w rozgrywkach danej klasy w sezonie 2019/20 lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach 
danej klasy 
w sezonie 2018/19, skład danej ligi/klasy zostanie uzupełniony w następującej kolejności: 

a. drużyna, która odpadła w barażu w sezonie 2018/19 



b. drużyny z niższej klasy z sezonu 2018/19, o ile otrzymają licencję uprawniającą do 

udziału 
w rozgrywkach tej ligi/klasy 

c. drużyny objęte obligatoryjnym spadkiem z danej ligi/klasy 
2. O porządku drużyn o których mowa w punkcie VI 1. w dalszej kolejności decyduje: 

a. wyższa klasa, w której drużyna występowała w sezonie 2018/19 
b. przypadku tej samej ligi wyższe miejsce na koniec sezonu 2018/19 
c. przy dalszej równości wyższy stosunek punktów do meczy, który jest liczony 

poprzez podzielenie ilości punktów przez liczbę meczy danej drużyny w sezonie 
2018/19 

d. przy dalszej równości lepsza różnica bramek w sezonie 2018/19 
e. przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek w sezonie 2018/19 
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 2018/19 
g. przy dalszej równości losowanie 

VII. Na wniosek WG PPPN i decyzją Zarządu PPPN rozgrywki danej klasy w następnym sezonie 
mogą być prowadzone w pomniejszonym lub powiększonym składzie. 

VIII. Przed startem każdego sezonu Zarząd PPPN na wniosek WG PPPN zatwierdza podział grup 
klasy B 
 

 
Rozdział III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Dwie ostatnie kolejki sezonu powinny rozegrane być w tym samym terminie. 
 

 

Niniejszy Aneks został uchwalony przez Zarząd Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w 
Nowym Targu, Uchwałą Nr 23/2018 na posiedzeniu w dniu 24.07.2018 i został 
zatwierdzony przez Prezydium Zarządu MZPN w Krakowie. 
 
 
                                                                                                        Prezes 
                                                              Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu 
                                                                                                Jan Kowalczyk 
 


