
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH  
ORAZ KLAS MŁODZIEŻOWYCH NA SEZON 2021/2022 

 
 

AWANSE I SPADKI – LIGI SENIORSKIE 
 

IV LIGA 
Awans do III ligi uzyska drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w lidze. 

Do V ligi spadną drużyny, które zajmą cztery ostatnie miejsca w lidze (tj. 17-20). 
Liczba  drużyn  spadających  może  ulec  zwiększeniu  wskutek  ewentualnych 
spadków wielkopolskich klubów z III ligi w taki sposób, że każdy zespół spadający  
z III do IV ligi powiększa o jeden liczbę spadków z IV do V ligi.  
Najniżej  sklasyfikowany  zespół,  który  nie  zostanie  objęty  bezpośrednim 
spadkiem, rozgrywa dwustopniowe baraże z trzema drużynami z drugich miejsc  
w V lidze o jedno miejsce w IV lidze.  

W sezonie 2022/2023 IV liga liczyć będzie 18 drużyn.  

 
V LIGA 

Awans do IV ligi uzyskają zwycięzcy grup. Zespoły z drugich miejsc i ostatni zespół 
IV ligi, który nie został objęty bezpośrednim spadkiem, rozgrywają dwustopniowe 
baraże o jedno miejsce w IV lidze. Po losowaniu w barażach rozgrywany jest jeden 
mecz półfinałowy na boisku zespołu czwartoligowego lub też drużyny z lepszym  
bilansem z sezonu ligowego. Następnie  zwycięzcy  spotykają  się  w  meczu  
finałowym o jedno miejsce w IV lidze – gospodarzem ponownie jest 
czwartoligowiec lub drużyna o lepszym bilansie z sezonu ligowego. 

Do Klasy Okręgowej spadną drużyny, które zajmą trzy ostatnie miejsca w swoich 
grupach (tj. 14–16), a także drużyna o najgorszym bilansie spośród zespołów  
z miejsc 13. Liczba drużyn spadających może się zwiększyć w związku  
z dodatkowymi spadkami z IV ligi.  

W sezonie 2022/2023 V Liga liczyć będzie 3 grupy po 16 zespołów. 

 
KLASA OKRĘGOWA 

Awans do V ligi uzyskają zwycięzcy grup. Zespoły z drugich miejsc rozgrywają baraż 
o trzy miejsca w V lidze. Po losowaniu par barażowych rozgrywany jest dwumecz 
pomiędzy drużynami. 

Do Klasy A spadną drużyny zajmujące ostatnie trzy miejsca w swoich grupach  
(14-16), a także zespół o najgorszym bilansie spośród drużyn z miejsc 13.  
Liczba drużyn spadających może się zwiększyć w związku z dodatkowymi 
spadkami z V ligi. 

W sezonie 2022/2023 Klasa Okręgowa liczyć będzie 6 grup po 16 zespołów. 

 



 

 

 
KLASA A 

Awans do Klasy Okręgowej uzyskają zespoły, które zajmą pierwsze i drugie miejsce 
w każdej z dziewięciu grup. 

Do Klasy B spadną drużyny zajmujące dwa ostatnie miejsca w swoich grupach  
(tj. 13-14) oraz pięć drużyn z miejsc 12 z najgorszym bilansem. Liczba drużyn 
spadających może się zwiększyć w związku z dodatkowymi spadkami  
z Klas Okręgowych. 

W sezonie 2022/2023 Klasa A liczyć będzie 9 grup po 14 zespołów. 
 

KLASA B 
Awans do Klasy A uzyskają drużyny zajmujące pierwsze i drugie miejsca  
w swoich grupach. 

W sezonie 2022/2023 Klasy B będą prowadzone w grupach liczących 
maksymalnie 14 zespołów. 
 
 

Ilekroć w powyższych regulacjach mowa o bilansie, tworzona jest klasyfikacja pomocnicza 
drużyn z danego miejsca na tym poziomie rozgrywkowym, gdzie pod uwagę brane są kolejno: 

1. Liczba zdobytych punktów w całych rozgrywkach. 
2. Różnica bramek w całych rozgrywkach. 
3. Liczba zdobytych bramek w całych rozgrywkach. 

W sytuacji, gdy drużyny z poszczególnych grup rozegrały różną liczbę spotkań, na potrzeby 
klasyfikacji pomocniczej zrównuje  się  liczbę  branych  pod  uwagę  wyników  do  największej  
możliwej jednakowej  liczby  poprzez  odjęcie  wyników  osiągniętych  z  drużynami  
z ostatnich miejsc. 

 
UZUPEŁNIANIE SKŁADÓW LIG 
W sytuacji, gdy zespół, który zachował miejsce w lidze, nie otrzyma licencji bądź nie przystąpi 
do rozgrywek w sezonie 2022/23, w jego miejsce w danej klasie rozgrywkowej utrzymuje się 
zespół o najlepszym bilansie z grona spadających.  

Jeśli zespół awansujący do wyższej klasy rozgrywkowej, z jakiegokolwiek powodu nie przystąpi 
do rozgrywek w sezonie 2022/23 (rezygnacja z awansu, brak licencji), w jego miejsce do danej 
klasy rozgrywkowej awansuje zespół o najlepszym bilansie z grona drużyn, które na podstawie 
klasyfikacji końcowych sezonu 2021/22 awansu nie wywalczyły.  

W przytoczonych powyżej sytuacjach pod uwagę bierze się zespoły ze wszystkich grup 
danego szczebla rozgrywek, nie zaś z grupy, w której występował zespół ustępujący miejsce. 


