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Aneks nr 2 (runda wiosenna sezonu 2018/2019) 
do § 19 

„Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019". 

 

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków na podstawie § 19  do „Regulaminu młodzieżowych rozgrywek 
piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019" 
postanawia, iż w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 obowiązuje niżej wymieniony system 
rozgrywek, zasady awansów i spadków w ligach młodzieżowych prowadzonych przez PPN Kraków. 

 

I. System rozgrywek w ligach juniorów i juniorów młodszych. 

a. Juniorzy (J) 
 Ekstra Liga Okręgowa J    - 1 grupy po 8 drużyn 

 I Liga Okręgowa J – 2 grupy po 8 drużyn 
 

b. Juniorzy  młodsi (JM): 

 Ekstra Liga Okręgowa JM  - 1 grupy po 8 drużyn 

 I Liga Okręgowa JM – 2 grupy po 8 drużyn 

 II Liga Okręgowa JM – 2 grupy po 8 drużyn 

 

II. System rozgrywek w ligach trampkarzy i młodzików. 

a. Trampkarze (T) 
 Ekstra Liga Okręgowa T    - 1 grupy  po 8 drużyn 

 I Liga Okręgowa T   - 2 grupy  po 8 drużyn  

 II Liga Okręgowa T – 2 grupy po 8 drużyn 

 III Liga Okręgowa T  - 2 grupy, po 8 drużyn 

b. Młodzicy (M) 
 EkstraLiga Okręgowa M    - 1 grupy po 8 drużyn 

 I Liga Okręgowa M - 2 grupy po 8 drużyn  

 II Liga Okręgowa M – 3 grupy po 8 drużyn 

 III Liga Okręgowa M -  – 4 grupy po 8 drużyn 
c. Młodziki Młodsze (MM): 

 I Liga Okręgowa MM – 1 grupa 8 drużyn 

 II Liga Okręgowa MM - 2 grupy, jedna grupa 6 drużyn, jedna grupa 8 drużyn 
 

III. Nazewnictwo lig w sezonie 2018/19 runda wiosenna: 
 
a. Ligi  Okręgowe Juniorów (w skrócie: LOJ) : 

EkstraLiga Okręgowa Juniorów (RW), I Liga Okręgowa J gr. 11, I Liga Okręgowa J gr. 12 
Ligi Okręgowe Juniorów Młodszych (w skrócie: LOJM): 
EkstraLiga Okręgowa Juniorów Młodszych (RW), I Liga Okręgowa JM gr. 11, I Liga Okręgowa JM 
gr. 12,      II Liga Okręgowa JM gr. 11  , II Liga Okręgowa JM gr. 12; 

b. Ligi Okręgowe Trampkarzy (w skrócie: LOT ):  
EkstraLiga Okręgowa Trampkarzy (RW), I Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11, I Liga Okręgowa 
Trampkarzy gr. 12, II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11, II Liga Okręgowa Trampkarzy gr.12, III 
Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11, III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.12 
 
 
Ligi Okręgowe Młodzików (w skrócie: LOM ) :  
EkstraLiga Okręgowa Młodzików (RW), I Liga Okręgowa Młodzików gr. 11, I Liga Okręgowa 
Młodzików gr. 12, II Liga Okręgowa Młodzików gr. 11, II Liga Okręgowa Młodzików gr.12, II Liga 
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Okręgowa Młodzików gr. 13, III Liga Okręgowa Młodzików gr. 11 , III Liga Okręgowa Młodzików 
gr. 12 , III Liga Okręgowa Młodzików gr. 13, III Liga Okręgowa Młodzików gr. 14. 

c. Ligi Okręgowe Młodzików Młodszych (w skrócie: LOMM ) :  
I Liga Okręgowa Młodzików Młodszych (RW), II Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 11 , II 
Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 12,  
 

 
IV. System awansów i spadków wynikający z tabeli po rundzie wiosennej sezonu rozgrywkowego 
2018/19. 
 
JUNIOR  

1. System rozgrywek  i awanse w poszczególnych ligach juniorów. 
a) W sezonie 2018/2019 rozgrywki Lig Okręgowych Juniorów zwanych dalej  LOJ odbywać się 

będą systemem jednorundowym.   
b) W rundzie wiosennej rozgrywki juniorów w Ekstra LOJ(RW) systemem każdy z każdym mecz i 

rewanż. 
c) W rundzie wiosennej  Ekstra LOJ liczyć będzie 8 drużyn. 
d) Po rundzie wiosennej zespół z 1. miejsca  Ekstra LOJ(RW) uzyskuje prawo gry w barażu o 

awans do Małopolskiej Ligi Juniorów. 
e) W rundzie wiosennej rozgrywki juniorów w I LOJ rozgrywane będą w grupach systemem 

każdy z każdym mecz i rewanż. 
f) W rundzie wiosennej  I LOJ liczyć będzie 16 drużyny, podzielonych na dwie grupy po 8 drużyn. 
g) Po rundzie wiosennej zespół z 1. miejsca każdej z grup I LOJ uzyskuje awans do rozgrywek 

Ekstra LOJ w sezonie 2019/2020. 
h) Po rundzie wiosennej do I LOJ awansuje zespół z podokręgu Olkusz, który zajmie 1. lub 2. 

miejsce w tabeli swojej II ligi okręgowej. 
i) Ustawienie drużyn do stworzenia terminarza będzie w porządku losowym, a terminarz 

ułożony zostanie przez system. 
j) Wyniki rundy jesiennej nie są uwzględniane w rundzie wiosennej  
k) W przypadku braku lub rezygnacji z awansu drużyn awansujących z pierwszego lub drugiego 

miejsca z podokręgu Olkusz pomniejsza się ilość drużyn spadających z I LOJ o drużyny z 
najwyższą średnią punktową w tabeli liczoną stosunkiem ilości punktów uzyskanych na 
koniec rundy do ilości rozegranych zawodów. 

l) W razie nie wyrażenia zgody na awans do I LOJ przez klub , którego drużyna zajęła pierwsze 
lub drugie miejsce w rozgrywkach rundy wiosennej II LOJ pomniejsza się ilość drużyn 
spadających o drużyny z najwyższą średnią punktową w tabeli liczoną stosunkiem ilości 
punktów uzyskanych na koniec rundy do ilości rozegranych zawodów. 

m) EkstraLiga w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 ma liczyć 8 drużyn.  
n) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 8 w EkstraLOJ wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup I LOJ. O kolejności awansujących  drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup I LOJ. 

o) I LOJ w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 ma liczyć 16 drużyn 
p) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 16 w I LOJ, wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup II LOJ. O kolejności awansujących  drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup II LOJ. 
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2. Spadki po zakończeniu rundy jesiennej sezonu rozgrywkowego 2018/2019 w poszczególnych 
ligach juniorów.  

a) Po rundzie wiosennej z Ekstra LOJ  spadają zespoły z miejsc 7 i ostatniego. 
b) Po rundzie wiosennej z każdej grupy I LOJ spada drużyna, która zajęła niższą pozycję niż 8. 
c) Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z 

Małopolskiej Ligi Juniorów oraz awansują jako zwycięzcy w I Ligach Okręgowych Juniorów 
Podokręgu PN Kraków po zakończeniu rundy wiosennej, aby w EkstraLidze Okręgowej 
Juniorów w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2019/2020 liczba drużyn wynosiła 8 
zespołów.  

d) Większa ilość spadających zespołów z I LOJ zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z 
Ekstra Ligi Okręgowej Juniorów oraz awansują jako zwycięzcy w II Lidze Okręgowej Juniorów 
Podokręgu PN Kraków i Podokręgu PN Olkusz po zakończeniu rundy wiosennej , aby w I Lidze 
Okręgowej Juniorów w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2019/2020 liczba drużyn 
wynosiła 16 zespołów.  

e) Drużyna wycofana z rozgrywek jest traktowana jako spadkowa, chyba że w niższej lidze 
pozostają tylko drużyny nowo zgłoszone. 

f) Ilość drużyn spadających z Ekstra Ligi lub I LOJ może zostać zwiększona w przypadku 
konieczności dokooptowania drużyny rekomendowanej do danej ligi przez Wydział Szkolenia 
i Radę Trenerów MZPN oraz zatwierdzonej przez Prezydium Zarządu lub Zarząd  MZPN. 

g) W rozgrywkach II LOJ może uczestniczyć drużyna klubu z innego podokręgu po pisemnym 
zgłoszeniu się i uzyskaniu zgody podokręgu  właściwego terytorialnie dla klubu. 

h) Komisja Gier PPN Kraków zastrzega sobie prawo do ustalania składu poszczególnych grup w 
zależności zasięgu terytorialnego. 

i) W przypadku wycofania  z  jednej z grup I LOJ dwóch i więcej drużyn traktowane one są jako 
spadkowe oraz pomniejsza to ilość drużyn spadających z drugiej grupy I LOJ. 
 

 

JUNIOR  MŁODSZY 
 
3. System rozgrywek  i awanse w poszczególnych ligach juniorów młodszych. 

a) W rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 rozgrywki Lig Okręgowych Juniorów Młodszych 
zwanych dalej  LOJM odbywać się będą systemem jednorundowym.   

b) W rundzie wiosennej rozgrywki juniorów w Ekstra LOJM systemem każdy z każdym mecz i 
rewanż. 

c) W rundzie wiosennej  Ekstra LOJM liczyć będzie 8 drużyn. 
d) Po rundzie wiosennej zespół z 1. miejsca  Ekstra LOJM uzyskuje prawo gry w barażu o awans 

do Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych. 
e) W rundzie wiosennej rozgrywki juniorów w I LOJM rozgrywane będą w grupach systemem 

każdy z każdym mecz i rewanż. 
f) W rundzie wiosennej  I LOJM liczyć będzie 16 drużyn, podzielonych na dwie grupy po 8 

drużyn. 
g) Po rundzie wiosennej zespół z 1. miejsca każdej z grup I LOJM uzyskuje awans do Ekstra 

LOJM. 
h) Po rundzie wiosennej do I LOJM awansują zespoły z 1. miejsc w tabeli  II LOJM Podokręgu PN 

Kraków oraz zespół z Podokręgu PN Olkusz, który zajmie 1. lub 2. miejsce w tabeli swojej II 
ligi okręgowej, w sumie trzy. 

i) W rundzie wiosennej II Ligi Okręgowej Juniorów Młodszych będą liczyły 16 drużyn, dwie 
grupy po 8 drużyn systemem rozgrywek  będzie każdy z każdym mecz i rewanż. 

j) Ustawienie drużyn do stworzenia terminarza będzie w porządku losowym, a terminarz 
ułożony zostanie przez system. 

k) Wyniki rundy jesiennej nie są uwzględniane w rundzie wiosennej.  
l) W przypadku braku lub rezygnacji z awansu drużyn awansujących z pierwszego lub drugiego 

miejsca z Podokręgu PN Olkusz i Kraków pomniejsza się ilość drużyn spadających z I LOJM o 
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drużyny z najwyższą średnią punktową w tabeli liczoną stosunkiem ilości punktów 
uzyskanych na koniec rundy do ilości rozegranych zawodów. 

m) W razie nie wyrażenia zgody na awans do I LOJM przez klub , którego drużyna zajęła pierwsze 
lub drugie miejsce w rozgrywkach rundy wiosennej II LOJM, pomniejsza się ilość drużyn 
spadających o drużyny z najwyższą średnią punktową w tabeli liczoną stosunkiem ilości 
punktów uzyskanych na koniec rundy do ilości rozegranych zawodów. 

n) EkstraLiga w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 ma liczyć 8 drużyn. 
o) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 8 w EkstraLOJM, wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup I LOJM. O kolejności awansujących drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup I 
LOJM. 

p) I LOJM w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 ma liczyć 16 drużyn 
q) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 16 w I LOJM, wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup II LOJM. O kolejności awansujących  drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup II 
LOJM. 
 

 
4. Spadki po zakończeniu rundy wiosennej sezonu rozgrywkowego 2018/2019 w poszczególnych 
ligach juniorów młodszych. 

a) Po rundzie wiosennej z Ekstra LOJM spadają zespoły z miejsc 7, 8. 
b) Po rundzie wiosennej z każdej grupy I LOJM spada drużyna, która zajęła ostatnie miejsce oraz 

jedna drużyna z 7 miejsca z niższą średnią punktową w tabeli liczoną stosunkiem ilości 
punktów uzyskanych na koniec rundy do ilości rozegranych zawodów. 

c) Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z 
Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych oraz awansują jako zwycięzcy w I Ligach Okręgowych 
Juniorów Młodszych Podokręgu PN Kraków po zakończeniu rundy wiosennej , aby w Ekstra 
Lidze Okręgowej Juniorów Młodszych w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2019/2020 
liczba drużyn wynosiła 8 zespołów.  

d) Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z Ekstra Ligi 
Okręgowej Juniorów Młodszych oraz awansują jako zwycięzcy w II Lidze Okręgowej Juniorów 
Młodszych Podokręgu PN Kraków i Podokręgu PN Olkusz po zakończeniu rundy wiosennej, 
aby w I Lidze Okręgowej Juniorów Młodszych w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 
2019/2020 liczba drużyn wynosiła 16 zespołów.  

e) Drużyna wycofana z rozgrywek jest traktowana jako spadkowa, chyba że w niższej lidze 
pozostają tylko drużyny nowo zgłoszone. 

f) Ilość drużyn spadających z Ekstra Ligi lub I LOJM może zostać zwiększona w przypadku 
konieczności dokooptowania drużyny rekomendowanej do danej ligi przez Wydział Szkolenia 
i Radę Trenerów MZPN oraz zatwierdzonej przez Prezydium Zarządu lub Zarząd  MZPN. 

g) W rozgrywkach II LOJM może uczestniczyć drużyna klubu z innego podokręgu po pisemnym 
zgłoszeniu się i uzyskaniu zgody podokręgu  właściwego terytorialnie dla klubu. 

h) Komisja Gier PPN Kraków zastrzega sobie prawo do ustalania składu poszczególnych grup w 
zależności zasięgu terytorialnego. 

i) W przypadku wycofania  z  jednej z grup I LOJM dwóch i więcej drużyn traktowane one są 
jako spadkowe oraz pomniejsza to ilość drużyn spadających z drugiej grupy I LOJM. 
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TRAMPKARZ 
5. System rozgrywek  i awanse w poszczególnych ligach  trampkarzy. 

a) W sezonie 2018/2019 rozgrywki Lig Okręgowych Trampkarzy zwanych dalej  LOT odbywać się 
będą systemem jednorundowym.   

b) W rundzie wiosennej rozgrywki Trampkarzy w Ekstra LOT systemem każdy z każdym mecz i 
rewanż. 

c) W rundzie wiosennej  Ekstra LOT liczyć będzie 8 drużyn, w jednej grupie 
d) Po rundzie wiosennej zespół z 1. miejsca  Ekstra LOT uzyskuje prawo gry w barażu o awans do 

Małopolskiej Ligi Trampkarzy. 
e) W rundzie wiosennej rozgrywki trampkarzy w I LOT rozgrywane będą w grupach systemem 

każdy z każdym mecz i rewanż. 
f) W rundzie wiosennej  I LOT liczyć będzie 16 drużyn, podzielonych na dwie grupy po 8 drużyn. 
a) Po rundzie wiosennej zespół z 1. miejsca każdej z grup I LOT uzyskuje awans do Ekstra LOT. 
g) Po rundzie wiosennej do I LOT awansują zespoły z 1. (lub 2) miejsc w tabeli  II LOT Podokręgu 

PN Kraków oraz zespół z Podokręgu PN Olkusz, który zajmie 1. lub 2. miejsce w tabeli swojej 
II ligi okręgowej, w sumie trzy. 

h) W rundzie wiosennej  II LOT liczyć będzie 16 drużyn, podzielonych na dwie grupy po 8 drużyn. 
i) Po rundzie wiosennej do II LOT awansują zespoły z 1. i 2 miejsc w tabeli  III LOT Podokręgu PN 

Kraków, w sumie cztery. 
j) Jeżeli utworzone grupy III Ligi Okręgowej Trampkarzy w rundzie wiosennej będą liczyły nie 

więcej niż 8 drużyn to system rozgrywek będzie każdy z każdym mecz i rewanż. 
Jeżeli utworzone grupy III Ligi Okręgowej Trampkarzy w rundzie wiosennej będą liczyły więcej 
niż 8 drużyn systemem rozgrywek  będzie każdy z każdym (jeden mecz). 

k) Ustawienie drużyn do stworzenia terminarza będzie w porządku losowym, a terminarz 
ułożony zostanie przez system. 

l) Wyniki rundy jesiennej nie są uwzględniane w rundzie wiosennej. 
m) W przypadku braku lub rezygnacji z awansu drużyn awansujących z pierwszego lub drugiego 

miejsca z Podokręgu PN Olkusz pomniejsza się ilość drużyn spadających z I LOT o drużyny z 
najwyższą średnią punktową w tabeli liczoną stosunkiem ilości punktów uzyskanych na 
koniec rundy do ilości rozegranych zawodów. 

n) W razie nie wyrażenia zgody na awans do I LOT przez klub , którego drużyna zajęła pierwsze 
lub drugie miejsce w rozgrywkach rundy jesiennej lub wiosennej II LOT pomniejsza się ilość 
drużyn spadających o drużyny z najwyższą średnią punktową w tabeli liczoną stosunkiem 
ilości punktów uzyskanych na koniec rundy do ilości rozegranych zawodów. 

o) EkstraLiga w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 ma liczyć 8 drużyn. 
p) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 8 w EkstraLOT, wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup I LOT. O kolejności awansujących  drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup I LOT. 

q) I LOT w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 ma liczyć 16 drużyn 
r) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 16 w I LOT, wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup II LOT. O kolejności awansujących  drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup II LOT. 

s) II LOT w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 ma liczyć 16 drużyny 
t) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 16 w II LOT, wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup III LOT. O kolejności awansujących  drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
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ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup III 
LOT. 
 

 

6. Spadki po zakończeniu rund i sezonu rozgrywkowego w poszczególnych ligach trampkarzy. 
a) Po rundzie wiosennej z Ekstra LOT spadają zespoły z miejsc 7 i ostatnia. 
b) Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z 

Małopolskiej Ligi Trampkarzy oraz awansują jako zwycięzca w I Ligach Okręgowych 
Trampkarzy Podokręgu PN Kraków po zakończeniu rundy wiosennej, aby w EkstraLidze 
Okręgowej Trampkarzy w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2019/2020 liczba drużyn 
wynosiła 8 zespołów.  

c) Po rundzie wiosennej z każdej grupy I LOT spada drużyna, która zajęła 7 i ostatnie miejsce.  
d) Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z Ekstra Ligi 

Okręgowej Trampkarzy oraz awansują jako zwycięzcy w II Lidze Okręgowej Trampkarzy 
Podokręgu PN Kraków i Podokręgu PN Olkusz po zakończeniu rundy wiosennej , aby w I Lidze 
Okręgowej Trampkarzy w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2019/2020 liczba drużyn 
wynosiła 16 zespołów.  

e) Po rundzie wiosennej z każdej grupy II LOT spadają zespoły z 7 i ostatniego miejsca. 
f) Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z I Ligi 

Okręgowej Trampkarzy oraz awansują jako zwycięzcy w III Lidze Okręgowej Trampkarzy 
Podokręgu PN Kraków, aby w II Lidze Okręgowej Trampkarzy w rundzie jesiennej sezonu 
rozgrywkowego 2019/2020 liczba drużyn wynosiła 16 zespołów. 

g) Drużyna wycofana z rozgrywek jest traktowana jako spadkowa, chyba, że w niższej lidze 
pozostają tylko drużyny nowo zgłoszone. 

h) Ilość drużyn spadających z EkstraLigi lub I LOT może zostać zwiększona w przypadku 
konieczności dokooptowania drużyny rekomendowanej do danej ligi przez Wydział Szkolenia 
i Radę Trenerów MZPN oraz zatwierdzonej przez Prezydium Zarządu lub Zarząd  MZPN. 

i) W rozgrywkach II LOT może uczestniczyć drużyna klubu z innego podokręgu po pisemnym 
zgłoszeniu się i uzyskaniu zgody podokręgu  właściwego terytorialnie dla klubu. 

j) Komisja Gier PPN Kraków zastrzega sobie prawo do ustalania składu poszczególnych grup w 
zależności zasięgu terytorialnego. 

k) W przypadku wycofania  z  jednej z grup I LOT dwóch i więcej drużyn traktowane one są jako 
spadkowe oraz pomniejsza to ilość drużyn spadających z drugiej grupy I LOT. 

 

MŁODZIK 

 
7. System rozgrywek  i awanse w poszczególnych ligach  młodzików. 

a) W sezonie 2018/2019 rozgrywki Lig Okręgowych Młodzików zwanych dalej  LOM odbywać się 
będą systemem jednorundowym.   
b) W rundzie wiosennej rozgrywki Młodzików w Ekstra LOM systemem każdy z każdym mecz i 

rewanż. 
c) W rundzie wiosennej  Ekstra LOM liczyć będzie 8 drużyn. 
d) Po rundzie wiosennej zespół z 1. miejsca  Ekstra LOM uzyskuje prawo gry w barażu o awans 

do Małopolskiej Ligi Młodzików. 
e) W rundzie wiosennej rozgrywki Młodzików w I LOM rozgrywane będą w grupach systemem 

każdy z każdym mecz i rewanż. 
f) W rundzie wiosennej  I LOM liczyć będzie 16 drużyn, podzielonych na dwie grupy po 8 drużyn. 
g) Po rundzie wiosennej zespół z 1. miejsca każdej z grup I LOM uzyskuje awans do Ekstra LOM. 
h) Po rundzie wiosennej do I LOM awansują zespoły z 1.(lub 2) miejsc w tabeli  II LOM 

Podokręgu PN Kraków oraz zespół z Podokręgu PN Olkusz, który zajmie 1. lub 2. miejsce w 
tabeli swojej II ligi okręgowej, , i drużyna, która zajmie 1 miejsce w rozgrywkach I Ligi 
Okręgowej Młodzików Młodszych PPN Kraków, w sumie pięć. 

i) W rundzie wiosennej  II LOM liczyć będzie 24 drużyny, podzielonych na trzy grupy po 8 
drużyn. 
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j) Po rundzie wiosennej do II LOM awansują zespoły z 1. miejsc w tabeli  III LOT Podokręgu PN 
Kraków, i drużyna które zajmie 2 i 3 miejsce w rozgrywkach I Ligi Okręgowej Młodzików 
Młodszych, w sumie sześć. 

k) Jeżeli utworzone grupy III Ligi Okręgowej Młodzików w rundzie wiosennej będą liczyły nie 
więcej niż 8 drużyn to system rozgrywek będzie każdy z każdym mecz i rewanż. 
Jeżeli utworzone grupy III Ligi Okręgowej Młodzików w rundzie wiosennej będą liczyły więcej 
niż 8 drużyn systemem rozgrywek  będzie każdy z każdym (jeden mecz). 

l) Ustawienie drużyn do stworzenia terminarza będzie w porządku losowym, a terminarz 
ułożony zostanie przez system. 

m) Wyniki rundy jesiennej nie są uwzględniane w rundzie wiosennej. 
n) W przypadku braku lub rezygnacji z awansu drużyn awansujących z pierwszego lub drugiego 

miejsca z Podokręgu PN Olkusz pomniejsza się ilość drużyn spadających z I LOM o drużyny z 
najwyższą średnią punktową w tabeli liczoną stosunkiem ilości punktów uzyskanych na 
koniec rundy do ilości rozegranych zawodów. 

o) W razie nie wyrażenia zgody na awans do I LOM przez klub , którego drużyna zajęła pierwsze 
lub drugie miejsce w rozgrywkach rundy jesiennej lub wiosennej II LOM pomniejsza się ilość 
drużyn spadających o drużyny z najwyższą średnią punktową w tabeli liczoną stosunkiem 
ilości punktów uzyskanych na koniec rundy do ilości rozegranych zawodów. 

p) EkstraLiga w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 ma liczyć 8 drużyn. 
q) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 8 w EkstraLOM, wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup I LOM. O kolejności awansujących  drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup I LOM. 

r) I LOM w rundzie jesiennej 2019/2020 ma liczyć 16 drużyn 
s) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 16 w I LOM, wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup II LOM. O kolejności awansujących  drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup II 
LOM. 

t) II LOM w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 ma liczyć 24 drużyny 
u) W przypadku gdy liczba drużyn po zakończeniu rundy wiosennej sezonu 2018/2019 (po 

uwzględnieniu regulaminowych spadków i awansów, oraz utrzymań z powodu wycofań lub 
rezygnacji drużyn) nie przekroczy liczby 24 w II LOM, wówczas na kolejną rundę awansują 
kolejne drużyny z grup III LOM. O kolejności awansujących  drużyn zadecyduje najwyższa 
średnia punktowa, obliczona stosunkiem ilości punktów uzyskanych na koniec sezonu do 
ilości rozegranych zawodów, dla drużyn awansujących z tej samej pozycji każdej z grup III 
LOM. 
  

8. Spadki po zakończeniu rund i sezonu rozgrywkowego w poszczególnych ligach młodzików. 
a) Po rundzie wiosennej z Ekstra LOM spadają zespoły z miejsc 7 i ostatnie. 
b) Po rundzie wiosennej z każdej grupy I LOM spada drużyna, która zajęła 7 i ostatnie miejsce 

oraz drużyna która zajęła 6 miejsca z niższą średnią punktową (obliczona stosunkiem ilości 
punktów uzyskanych na koniec sezonu do ilości rozegranych zawodów). 

c) Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z 
Małopolskiej Ligi Młodzików oraz awansują jako zwycięzcy w I Ligach Okręgowych Młodzików 
Podokręgu PN Kraków po zakończeniu rundy wiosennej, aby w EkstraLidze Okręgowej 
Młodzików w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2019/2020 liczba drużyn wynosiła 8 
zespołów.  

d) Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z EkstraLigi 
Okręgowej Młodzików oraz awansują jako zwycięzcy w II Lidze Okręgowej Młodzików 
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Podokręgu PN Kraków i Podokręgu PN Olkusz po zakończeniu rundy wiosennej , aby w I Lidze 
Okręgowej Młodzików w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2019/2020 liczba drużyn 
wynosiła 16 zespołów.  

e) Po rundzie wiosennej z każdej grupy II LOM spadają zespoły z 7 i ostatniego miejsca. 
f) Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z I Ligi 

Okręgowej Młodzików oraz awansują jako zwycięzcy w III Lidze Okręgowej Młodzików 
Podokręgu PN Kraków, aby w II Lidze Okręgowej Młodzików w rundzie jesiennej sezonu 
rozgrywkowego 2019/2020 liczba drużyn wynosiła 24 zespoły. 

g) Drużyna wycofana z rozgrywek jest traktowana jako spadkowa, chyba że w niższej lidze 
pozostają tylko drużyny nowo zgłoszone. 

h) Ilość drużyn spadających z EkstraLigi lub I LOM może zostać zwiększona w przypadku 
konieczności dokooptowania drużyny rekomendowanej do danej ligi przez Wydział Szkolenia 
i Radę Trenerów MZPN oraz zatwierdzonej przez Prezydium Zarządu lub Zarząd  MZPN. 

i) W rozgrywkach II LOM może uczestniczyć drużyna klubu z innego podokręgu po pisemnym 
zgłoszeniu się i uzyskaniu zgody podokręgu  właściwego terytorialnie dla klubu. 

j) Komisja Gier PPN Kraków zastrzega sobie prawo do ustalania składu poszczególnych grup w 
zależności zasięgu terytorialnego. 

k) W przypadku wycofania  z  jednej z grup I LOM dwóch i więcej drużyn traktowane one są jako 
spadkowe oraz pomniejsza to ilość drużyn spadających z drugiej grupy I LOM 

 

MŁODZIK MŁODSZY 

 
9. System rozgrywek  i awanse w poszczególnych ligach  młodzików MŁODSZY. 

a) W rundzie wiosennej  I LOMM liczyć będzie 6 drużyn. 
b) Po rundzie wiosennej zespół z 1. miejsca  I LOMM uzyskuje prawo gry w I Lidze Okręgowej 

Młodzików sezonu 2019/2020. 
c) Po rundzie wiosennej drużyna z 2 i 3 miejsca I LOMM uzyskuje prawo gry w II Lidze okręgowej 

Młodzików sezonu 2019/2020. 
d) W rundzie wiosennej rozgrywki Młodzików Młodszych w I LOMM rozgrywane będą 

systemem każdy z każdym mecz i rewanż. 
e) W rundzie wiosennej  II LOMM liczyć będzie 12 drużyn, podzielonych na dwie grupy po 6 

drużyn. 
f) W rundzie wiosennej rozgrywki Młodzików Młodszych w II LOMM rozgrywane będą w 

grupach systemem każdy z każdym mecz i rewanż. 
g) W sezonie 2018/2019 rozgrywki Lig Okręgowych Młodzików Młodszych zwanych dalej  

LOMM odbywać się będą systemem jednorundowym.   
V. Postanowienia końcowe  

1. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków postanawia, że w sezonie 2018/2019 w rozgrywkach 

kategorii Trampkarz i Młodzik obowiązuje zakaz gry w dwóch drużynach klubu bez względu na 

poziom rozgrywkowy drużyn. W szczególnych przypadkach Komisja Gier PPN Kraków może zezwolić 

na grę zawodnika w dwóch drużynach jednego klubu na pozycji bramkarz.  

2. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków postanawia, że terminy kolejek sobota/niedziela jest 

rozszerzony na poniedziałek, a termin środowy jest rozszerzony na wtorek i czwartek.  

Jednocześnie ustala się zgodnie z zaleceniem Uchwały Prezydium MZPN na wniosek Rady Trenerów 

zakaz przekładania zawodów poza wyznaczone przez Komisję Gier PPN Kraków terminy kolejek. 

3. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków postanawia zezwolić na grę dziewcząt z rocznika 2003-2006 

w kategorii Trampkarz oraz z rocznika 2005-2009 w kategorii Młodzik prowadzonych przez PPN 

Kraków. 
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4. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków postanawia, iż w sezonie 2018/2019, że zgodnie z                  

§ 12 ust. 12 „Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019" sędziowie bezpośrednio przed 

wyprowadzeniem drużyn na boisko obowiązkowo przeprowadzają weryfikację zawodników 

wpisanych do sprawozdania z dokumentem tożsamości przedstawianym indywidualnie i osobiście 

przez każdego zawodnika drużyny gospodarzy oraz gości w obecności kierowników lub trenerów 

drużyny przeciwnej. Zawodnicy nie biorący udziału w przedmeczowej weryfikacji nie mogą 

uczestniczyć w zawodach.  

5. Komisje Gier,  Dyscypliny i Młodzieżowa Podokręgu 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. Osoba pełniąca funkcję trenera, która popełnia przewinienie karane wykluczeniem może pozostać 

w strefie technicznej, w przypadku, jeżeli ta drużyna nie ma innego opiekuna pełnoletniego. Sędzia 

ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. 

7.  Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków postanawia, iż w sezonie 2019/2020 będzie zmienione 

nazewnictwo Lig w kategoriach Junior, Junior Młodszy, Trampkarz i Młodzik. Rozgrywki będą 

następujące: 

- I Liga Okręgowa (obecnie EkstraLIga okręgowa) 

- II Liga Okręgowa (obecnie I Liga Okręgowa) 

- III Liga Okręgowa (obecnie II Liga Okręgowa) 

- IV Liga Okręgowa (obecnie III Liga Okręgowa) 

 

8. Zmiany dotyczące systemu rozgrywek młodzieżowych w ligach okręgowych na sezon 2019/2020, 

mogą być wprowadzone przed rozpoczęciem tych rozgrywek. 

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

 

Kraków, dnia  21 marca  2019 r. Za Zarząd 

                                                                                                        Podokręgu Piłki Nożnej Kraków 
 

                                                                                                                          Prezes Kazimierz Śliwiński 

 

Aneks zatwierdzony przez Prezydium Zarządu MZPN 21 marca 2019 r. 
  


