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ROZDZIAŁ I – STRUKTURA ROZGRYWEK 

Na podstawie § 1 pkt. 1. oraz § 2 pkt. 2. REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK 

PIŁKARSKICH JUNIORÓW, TRAMPKARZY I MŁODZIKÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI 

NOŻNEJ na sezon 2018/2019 Podhalański Podokręg Piłki Nożnej w Nowy Targu w sezonie 

2018/19 prowadzi rozgrywki w następujących klasach i kategoriach:  

1. Juniorów Starszych (rocznik 2000 i młodsi)  

a. I Liga Juniorów Starszych – system rozgrywek dwurundowy (mecz i rewanż)

         – do 12 drużyn 

2. Juniorów Młodszych (rocznik 2002 i młodsi)  

a. I Liga Juniorów Młodszych – system rozgrywek jesień (mecz i rewanż) i wiosna 

(mecz i rewanż) baraże o awans i spadki po każdej rundzie        –  6 drużyn 

b. II Liga Juniorów Młodszych – system rozgrywek jesień (mecz i rewanż) i wiosna 

(mecz i rewanż)  awans po każdej rundzie   –  do 6 drużyn 

3. Trampkarze (rocznik 2004 i młodsi) 

a. I Liga Trampkarzy – system rozgrywek grupowy ( z podziałem na grupę 

mistrzowską i spadkową i rozegraniu jednej rundy) 

b. II Liga Trampkarzy – system rozgrywek grupowy jesień (mecz i rewanż) i wiosna 

(mecz i rewanż)  awans po każdej rundzie – do 6 drużyn 

4. Młodzicy (rocznik 2006 i młodsi) 

a. I Liga Młodzików – system rozgrywek grupowy ( z podziałem na grupę 

mistrzowską i spadkową i rozegraniu jednej rundy) 

b. II Liga Młodzików – system rozgrywek grupowy jesień (mecz i rewanż) i wiosna 

(mecz i rewanż)  awans po każdej rundzie – do 6 drużyn 

5. Orliki, Żaki, Skrzaty – oddzielne regulaminy. 

ROZDZIAŁ II – AWANSE, SPADKI I WERYFIKACJA 

Na podstawie rozdziału 12 §19 pkt.4 REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK 

PIŁKARSKICH JUNIORÓW, TRAMPKARZY I MŁODZIKÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI 

NOŻNEJ na sezon 2018/2019 ustala się zasady awansów i spadków w rozgrywkach 

Juniorów, Trampkarzy i Młodzików. 

1. W rozgrywkach Juniorów Starszych 

a. Awans do baraży o Małopolską Ligę Juniorów Starszych, po rozegraniu 

dwóch rund, uzyskuje mistrz I Ligi Juniorów Starszych, a w przypadku jego 

rezygnacji następna drużyna, itd. 

i. formę baraży ustala WG OZPN w  Nowym Sączu i WG Małopolski ZPN 

b. W sezonie 2019/20 I Liga Juniorów Starszych powinna liczyć do 12 zespołów.  

 

2. W rozgrywkach Juniorów Młodszych 

a. I Liga Juniorów Młodszych 

i. Awanse: 

a) Awans do baraży o II Małopolską Ligę Juniorów Młodszych 

rundy wiosennej 2018/19 uzyskuje mistrz rundy jesiennej, a 

w przypadku jego rezygnacji następna drużyna, itd.  

b) Awans do baraży o II Małopolską Ligę Juniorów Młodszych 

sezonu 2019/20 uzyskuje mistrz po rundzie wiosennej, a w 

przypadku jego rezygnacji następna drużyna, itd. 

c) Formę baraży ustala WG OZPN w  Nowym Sączu i WG 

Małopolski ZPN 

ii. Spadki: 

a) obligatoryjnym spadkiem nie jest objęta żadna drużyna 



b) Liczba drużyn spadających może być powiększona, tak iżby 

w rundzie wiosennej I Liga Juniorów Młodszych posiadała 6 

zespołów, po uwzględnieniu spadków z MLJM i awansów z II 

Ligi JM 

iii. W sezonie 2019/20 I Liga Juniorów Młodszych powinna liczyć do 8 

zespołów.  

b. II Liga Juniorów Młodszych 

i. Awanse 

a) Awans do I Ligi Juniorów Młodszych uzyskują mistrzowie po 

rundzie jesiennej i wiosennej. Każda runda startuje z 

zerowymi punktami. 

3. W rozgrywkach Trampkarzy. 

a. I Liga Trampkarzy 

i. Awanse: 

a) Awans do baraży o II Małopolską Ligę Trampkarzy rundy 

wiosennej 2018/19 uzyskuje mistrz rundy jesiennej, a w 

przypadku jego rezygnacji następna drużyna, itd.  

b) Awans do baraży o II Małopolską Ligę Trampkarzy sezonu 

2018/19 uzyskuje mistrz po rundzie wiosennej, a w przypadku 

jego rezygnacji następna drużyna, itd. 

c) Formę baraży ustala WG OZPN w  Nowym Sączu i WG 

Małopolski ZPN 

ii. Format rozgrywek: 

a) W rundzie jesiennej obowiązuje system grupowy. 

a. I FAZA: Po rozegraniu jednej rundy w grupie ( 5 

meczy) trzy najlepsze drużyny z każdej grupy 

awansują do grupy mistrzowskiej, pozostałe grają w 

grupie spadkowej 

b. II FAZA: W grupie mistrzowskiej i spadkowej drużyny 

grają jedną rundę, punkty z pierwszej fazy nie wliczają 

się do grupy spadkowej i mistrzowskiej 

c. Najlepsza drużyna w grupie mistrzowskiej gra w 

barażach o awans 

b) W rundzie wiosennej obowiązuje system grupowy o podziale 

na grupy decyduje WG PPPN 

a. I FAZA: Po rozegraniu jednej rundy trzy najlepsze 

drużyny z każdej grupy awansują do grupy 

mistrzowskiej, pozostałe grają w grupie spadkowej 

b. II FAZA: W grupie mistrzowskiej i spadkowej drużyny 

grają jedną rundę, punkty z pierwszej fazy nie wliczają 

się do grupy spadkowej i mistrzowskiej 

c. Najlepsza drużyna w grupie mistrzowskiej gra w 

barażach o awans 

iii. Spadki: 

a) obligatoryjnym spadkiem w każdej rundzie ( jesień /wiosna) 

ostatnia drużyna z grupy spadkowej 

b) liczba drużyn spadających może być powiększona, tak iżby w 

rundzie wiosennej I Liga TR posiadała dwie grupy po 6 

zespołów, po uwzględnieniu awansów z II Ligi TR. 

c) Po rundzie wiosennej z I Ligi Trampkarzy do II Ligi sezonu 

2018/19  obligatoryjnie spada drużyna z ostatniego miejsca w 

tabeli.  

a. O dalszych spadkach decyduje WG PPPN.  

iv. W sezonie 2018/19 I Liga Trampkarzy powinna liczyć do 12 zespołów.  

b. II Liga Trampkarzy 



i. Awans do rundy wiosennej I Ligi Trampkarzy sezonu 2018/19 

uzyskają mistrzowie obu grup II Ligi Trampkarzy po rundzie 

jesiennej. 

ii. Awans do rundy jesiennej I Ligi Trampkarzy sezonu 2019/20 

uzyskają mistrzowie obu grup II Ligi Trampkarzy po rundzie 

wiosennej. 

iii. w sezonie 2018/19 liga powinna liczyć do 12 zespołów 

iv. o dalszych awansach zdecyduje WG PPPN 

4. W rozgrywkach Młodzików. 

a. I Liga Młodzików 

i. Awanse: 

a) Awans do baraży o II Małopolską Ligę Młodzików rundy 

wiosennej 2018/19 uzyskuje mistrz rundy jesiennej, a w 

przypadku jego rezygnacji następna drużyna, itd.  

b) Awans do baraży o II Małopolską Ligę Młodzików sezonu 

2019/20 uzyskuje mistrz po rundzie wiosennej, a w przypadku 

jego rezygnacji następna drużyna, itd. 

c) Formę baraży ustala WG OZPN w  Nowym Sączu i WG 

Małopolski ZPN 

ii. Format rozgrywek: 

a) W rundzie jesiennej obowiązuje system grupowy. 

a. I FAZA: Po rozegraniu jednej rundy w grupie ( 5 

meczy) trzy najlepsze drużyny z każdej grupy 

awansują do grupy mistrzowskiej, pozostałe grają w 

grupie spadkowej 

b. II FAZA: W grupie mistrzowskiej i spadkowej drużyny 

grają jedną rundę, punkty z pierwszej fazy nie wliczają 

się do grupy spadkowej i mistrzowskiej 

c. Najlepsza drużyna w grupie mistrzowskiej gra w 

barażach o awans 

b) W rundzie wiosennej obowiązuje system grupowy o podziale 

na grupy decyduje WG PPPN 

a. I FAZA: Po rozegraniu jednej rundy trzy najlepsze 

drużyny z każdej grupy awansują do grupy 

mistrzowskiej, pozostałe grają w grupie spadkowej 

b. II FAZA: W grupie mistrzowskiej i spadkowej drużyny 

grają jedną rundę, punkty z pierwszej fazy nie wliczają 

się do grupy spadkowej i mistrzowskiej 

c. Najlepsza drużyna w grupie mistrzowskiej gra w 

barażach o awans 

iii. Spadki: 

a) obligatoryjnym spadkiem w każdej rundzie ( jesień /wiosna) 

ostatnia drużyna z grupy spadkowej 

b) liczba drużyn spadających może być powiększona, tak iżby w 

rundzie wiosennej I Liga MŁ posiadała dwie grupy po 6 

zespołów, po uwzględnieniu awansów z II Ligi MŁ. 

c) Po rundzie wiosennej z I Ligi Młodzików do II Ligi sezonu 

2018/19  obligatoryjnie spada drużyna z ostatniego miejsca w 

tabeli.  

a. O dalszych spadkach decyduje WG PPPN.  

b. II Liga Młodzików 

i. Awans do rundy wiosennej I Ligi Trampkarzy sezonu 2018/19 

uzyskają mistrzowie obu grup II Ligi Trampkarzy po rundzie 

jesiennej. 

ii. Awans do rundy jesiennej I Ligi Trampkarzy sezonu 2019/20 

uzyskają mistrzowie obu grup II Ligi Trampkarzy po rundzie 

wiosennej. 



iii. w sezonie 2018/19 liga powinna liczyć do 12 zespołów 

iv. o dalszych awansach zdecyduje WG PPPN 

5. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności o ilości drużyn zgłoszonych do 

rozgrywek w sezonie 2019/20, zmian w wyższych klasach związanych 

z reorganizacją rozgrywek oraz wycofania się drużyn przed startem i w trakcie 

rozgrywek. 

6. Weryfikacja 

a. Kolejność w tabeli ustala się zgodnie z §19 REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH 

ROZGRYWEK PIŁKARSKICH JUNIORÓW, TRAMPKARZY I MŁODZIKÓW 

MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2018/2019 

b. W przypadku braku możliwości rozegrania meczu barażowego o awans bądź 

spadek WG PPPN zarządzi losowanie pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami. 

 

Rozdział III POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. WG PPPN zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkie zmiany w rozgrywkach po zakończeniu sezonu, a w szczególności ilość lig 

i ilość drużyn w ligach w sezonie 2019/20 mogą spowodują zmiany w liczbie drużyn 

awansujących i spadających. Ostateczna decyzja będzie należała do WG PPPN, przy 

akceptacji Zarządu PPPN. 

3. Regulamin został opracowany przez WG PPPN oraz zatwierdzony przez Zarząd PPPN 

w dniu 30 lipca  2018 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 


