
Aneks nr 1 

do  

„Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku 

Piłki Nożnej na sezon 2018/2019". 

 

1. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków na podstawie par. 13 ust. 2 pkt i, j oraz ust. 5  Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na 

sezon 2018/2019 postanawia, iż w sezonie 2018/2019 obowiązuje niżej wymieniony system rozgrywek 

w klasach A i B: 

 

a) Kraków: Klasa A gr. 1 – 14 drużyn , Klasa A gr.2 – 14 drużyn, Klasa A gr.3  –  14 drużyn ; 

b) Kraków: Klasa B gr. 1 – 13 drużyn,  Klasa B gr.2  – 13 drużyn,  Klasa B gr.3 – 13 drużyn, Klasa B 

gr.4 – 13 drużyn ; 

 

2. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków na podstawie par. 19 ust. 2 pkt 5  Regulaminu rozgrywek 

piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 

2018/2019 postanawia, ustalić następującą ilość miejsc awansujących w poszczególnych klasach po 

zakończenia sezonu rozgrywkowego: 

a) z każdej grupy 1,2,3,4  klasy B awansują do klasy A zespoły z 1. i 2. miejsca w tabeli, 

 

3. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków na podstawie par. 19 ust. 3 pkt 6  Regulaminu rozgrywek 

piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 

2018/2019 postanawia, ustalić następującą ilość miejsc spadkowych w poszczególnych klasach po 

zakończenia sezonu rozgrywkowego: 

a)  z każdej grupy 1, 2, 3  klasy A spadają do klasy B zespoły z miejsc 12, 13 i ostatnia. 

 

4.Ilość drużyn spadających z klasy A zwiększona zostanie : 

-  o ilość drużyn spadających z wyższej ligi, a przynależnych terytorialnie do PPN Kraków, 

-  o ilość drużyn wycofanych z lig wyższych w trakcie rozgrywek a przynależnych terytorialnie do PPN 

Kraków, 

-  o ilość drużyn przesuniętych z innego PPN-u i zgłoszonych do rozgrywek w PPN Kraków na kolejny 

sezon rozgrywkowy, do klasy, w której drużyna zakończyła rozgrywki w poprzednim sezonie 

rozgrywkowym, 

-  o ilość drużyn przynależnych terytorialnie do PPN Kraków, które nie spełnią wymogów licencyjnych 

w wyższych ligach, a będą miały prawo gry w klasie A. 

4.1.W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu sezonu 2018/2019 (po uwzględnieniu 

regulaminowych spadków i awansów) nie przekroczy liczby 42 we wszystkich grupach klasy A, 

wówczas na kolejny sezon 2019/2020  pomniejszona zostanie ilość drużyn spadających z przedostatnich 

miejsc spadkowych każdej z grup klasy A. O kolejności utrzymanych drużyn przy równoważnej pozycji 

w tabeli zadecyduje najwyższa średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na 

koniec sezonu do ilości rozegranych zawodów, dla drużyn z 12 lub 13 miejsc spadkowych każdej z grup 

klasy A. Ilość nie będzie uzupełniana do 42 drużyn z zespołów, które zajęły ostatnie miejsce w 

poszczególnych klasach A. 

4.2. W przypadku braku możliwości wyłonienia drużyn spadkowych za pomocą średniej punktowej, 

decyduje w następnej kolejności różnica bramek, ilość zdobytych bramek w całych rozgrywkach. 

4.3.W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia drużyn spadkowych rozegrane zostaną mecze 

barażowe.  

Mecze barażowe rozgrywane są według następujących zasad: 

- mecz rozgrywany jest na boisku drużyny wyłonionej w drodze losowania przeprowadzonego przez KG 

PPN Kraków, 

- koszty związane z rozegraniem zawodów pokrywa gospodarz, 

- w przypadku, gdy wynik barażu jest nierozstrzygnięty, sędzia zarządza dogrywkę 2 x 15 minut a 

następnie serię rzutów karnych do wyłonienia zwycięzcy. 



4.4. W przypadku, gdy liczba drużyn po zakończeniu sezonu 2018/2019 (po uwzględnieniu 

regulaminowych spadków i awansów) przekroczy 42 we wszystkich grupach klasy A, o spadku 

kolejnych drużyn zadecyduje najniższa średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów 

uzyskanych na koniec sezonu do ilości rozegranych zawodów, dla drużyn z kolejnych równorzędnych 

miejsc spadkowych każdej z grup klasy A tak, aby każda grupa klasy A w sezonie rozgrywkowym 

2019/2020 liczyła po 14 drużyn. 

4.5. W przypadku braku możliwości wyłonienia drużyn spadkowych za pomocą średniej punktowej, 

decyduje w następnej kolejności różnica bramek, ilość zdobytych goli . 

4.6. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia drużyn spadkowych rozegrane zostaną mecze 

barażowe według zasad jak w pkt 4.3.  

4.7. W przypadku wycofania drużyn z rozgrywek są one uznawane za spadkowe bez względu na grupę 

klasy A, w której występowały w czasie rozgrywek. Jeżeli w danej grupie klasy A wycofa się więcej niż 

2 drużyny to wszystkie uznawane są za spadkowe i pomniejszają ilość drużyn spadkowych w 

pozostałych grupach klasy A. Utrzymana zostaje drużyna z najwyższą średnią punktową z 

równorzędnych miejsc spadkowych w poszczególnych grupach klasy A.  

 

5. Komisje Gier,  Dyscypliny i Młodzieżowa Podokręgu Piłki Nożnej Kraków publikują swoje 

komunikaty, terminarze i regulaminy w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania 

ich klubom, oraz sędziom pocztą. Komisje Gier,  Dyscypliny i Młodzieżowa Podokręgu Kraków 

wszelkie tego typu publikacje umieszcza na oficjalnej stronie internetowej Związku: 

http://ppnk.mzpnkrakow.pl. 

6. Prawo interpretacji niniejszego aneksu przysługuje Zarządowi Podokręgu Piłki Nożnej Kraków. 

 

 

Kraków, dnia 7 sierpnia 2018 r.  Za Zarząd 

                                                                                  Podokręgu Piłki Nożnej Kraków 
 

Prezes 

           Kazimierz Śliwiński 


